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Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää miten nykyisiä rakennuksen turvallisuuteen liittyviä 
asetuksia tulisi soveltaa rakennuksen korjaus- ja muutostyössä. Rakennuksen turvallisuudella 
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dynnetään suunnittelussa. 
 
Työ toteutettiin sekä kirjallisuus- että kyselytutkimuksena. Kirjallisuustutkimuksessa tutkittiin 
nykyisiä turvallisuuteen liittyviä lakeja ja asetuksia sekä niistä laadittuja ohjeita ja tulkintoja 
sekä niiden soveltamista rakennuksen korjaus- ja muutostyössä. Turvallisuuteen liittyvien kun-
totutkimusten osalta laadittiin kysely kuntotutkijoille. Tarkoitus oli kartoittaa, millä tavoin raken-
nuksen turvallisuuteen kiinnitetään yleensä huomiota rakennuksen kuntotutkimusten yhtey-
dessä ja millaisia kokemuksia ja havaintoja kuntotutkijoilla on rakennusten turvallisuuteen liit-
tyen.  
 
Työn tuloksena saatiin käsitys nykyisten, rakennuksen turvallisuuteen liittyvien asetusten so-
veltamisesta rakennuksen korjaus- ja muutostyössä. Kyselyn mukaan kuntotutkimuksia ei 
välttämättä hyödynnetä riittävästi korjaus- ja muutostyön suunnittelussa. Tilaaja ei myöskään 
aina tilaa riittävän kattavia kuntotutkimuksia. Rakennuksen turvallisuutta tutkitaan melko hy-
vin, mutta kaikkea turvallisuuteen liittyvää ei kuitenkaan tutkita. 
 
Asetusten soveltaminen rakennuksen korjaus- ja muutostyössä on osittain tulkinnanvaraista 
ja siksi soveltamista tulee arvioida aina hankekohtaisesti. Työn avulla saatiin kuitenkin selvi-
tettyä asetuskohtaisia kriteerejä, joiden perusteella asetusten soveltamista voidaan arvioida. 
Rakennuksen kuntoa tutkittaessa tulisi tutkia järjestelmällisesti myös rakennuksen turvalli-
suutta. Kuntotutkimusten sisältöön ja riittävyyteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Kunto-
tutkijan ja suunnittelijoiden välistä yhteistyötä tulisi lisätä.  
 
Opinnäytetyön lopputuloksena laadittiin Selvitys rakennuksen turvallisuudesta -lomake avuksi 
rakennushankkeeseen ryhtyvälle, suunnittelijoille ja rakennusvalvonnalle. Lomakkeessa esi-
tetään tehdyt kuntotutkimukset, tarvittavat lisäselvitykset sekä suunnitteluperusteet korjaus- 
ja muutostyön turvallisen lopputuloksen varmistamiseksi. 

Avainsanat korjaus- ja muutostyö, rakenteellinen turvallisuus, paloturvallisuus, 
käyttöturvallisuus, kuntotutkimus, rakennusvalvonta 



 Abstract 

 

Author 
Title 

Henna Ahlqvist 
Account of Building Safety Before Repair and Alteration Work  
of a Building 

Number of Pages 
Date 

103 pages + 2 appendices  
4 April 2020 

Degree Master of Engineering 

Degree Programme Civil Engineering 

Specialisation option Building Renovation 

Instructors 
 

Markus Immonen, Principal Lecturer 
Pasi Timo, Deputy Director of Building Control, City of Espoo 

The purpose of this thesis was to research how the current national decrees should be ap-
plied when doing repair alteration work on a building. The focus of the study is on the 
strength and stability of structures, structural fire safety and the safety of use. The secondary 
purpose of this thesis was to find out how well the safety of the building is checked when 
conducting condition surveys.  
 
The project was carried out by reviewing relevant literature from various sources. Also, a 
questionnaire survey was conducted. The relevant literature consisted of and comprised of 
the current national laws, decrees, guidelines, and interpretations of them. A questionnaire 
survey was made to find out how properly the safety of the building is checked when the 
condition surveys are conducted. 
 
As a result of the project, a comprehension was achieved on how to apply the decrees when 
doing the repair and alteration work of a building. According to the questionnaire survey, the 
condition surveys are not used extensively enough when designing the repair and alteration 
work of a building. The safety of the building is checked quite extensively.  
 
The conclusion of the project found when applying the decrees, that it may be partly open 
to various interpretations. Therefore, the application of the decrees must be considered care-
fully in every project, on a case-by-case basis. When doing the condition survey, the safety 
of the building should be also investigated properly. More attention to the contents of the 
condition surveys should also be paid than is generally done now.  
 
A form, titled Account of Building Safety, was created as a by-product of this project, to assist 
the party engaging in a building project, the designers and the building supervision authority. 
The form contains the condition surveys conducted, further clarification required, and basic 
information, to ensure the safety of the building.  
 

Keywords repair and alteration work of a building, strength and stability 
on structures, structural fire safety, safety of use, condition 
survey, building supervision authority 



 

 

 

Sisällys 

1 Johdanto 1 

2 Tutkimuksen tarkoitus ja menetelmät 2 

2.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 2 

2.2 Työn rajaukset 2 

2.3 Tutkimusmenetelmät 3 

3 Lainsäädäntö ja rakennusvalvonta 4 

3.1 Lainsäädäntö rakentamisessa 4 

3.2 Rakennusvalvonnan tehtävä 5 

3.3 Rakennusvalvontojen yhteiset käytännöt 6 

4 Rakennuksen korjaus- ja muutostyö 7 

4.1 Lainsäädäntö korjausrakentamisessa 7 

4.2 Luvanvaraisuus korjaus- ja muutostyössä 7 

4.3 Rakennuksen kunnon selvittäminen 8 

4.3.1 Yleistä 8 

4.3.2 Selvitys rakennuksen kunnosta 9 

4.3.3 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje sekä rakennusosien käyttöikä 10 

4.4 Rakennuksen turvallisuus 11 

5 Suunnittelutehtävien vaativuus ja suunnittelijoiden kelpoisuus 12 

5.1 Suunnittelutehtävien vaativuus 12 

5.2 Rakennuksen turvallisuuteen liittyvät suunnittelutehtävät 12 

5.2.1 Rakennussuunnittelutehtävä 13 

5.2.2 Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä 15 

5.2.3 Pohjarakenteiden suunnittelutehtävä 16 

5.2.4 Paloturvallisuuden suunnittelutehtävä 18 

5.3 Suunnittelijoiden kelpoisuus 19 

5.3.1 Pääsuunnittelija 20 

5.3.2 Rakennussuunnittelija ja erityissuunnittelijat 21 

6 Rakennuksen rakenteellinen turvallisuus 23 

6.1 Yleistä 23 

6.2 Kantavien rakenteiden asetuksen soveltaminen korjaus- ja muutostyössä 24 

6.3 Rakenteiden lujuus ja vakaus 25 



 

 

 

6.4 Kantavien ja jäykistävien rakenteiden suunnittelu ja toteutus 26 

6.5 Seuraamusten vakavuus 27 

6.5.1 Seuraamusluokat 27 

6.5.2 Seuraamusluokka korjaus- ja muutostyössä 30 

6.6 Rakennesuunnitelmat 30 

6.6.1 Rakennesuunnitelmien sisältö 30 

6.6.2 Rakennesuunnitelmien tarkastaminen 31 

6.6.3 Rakenteiden suunniteltu käyttöikä 32 

6.7 Pohjarakenteet 32 

6.7.1 Pohjarakenteiden lujuus ja vakaus 33 

6.7.2 Pohjarakenteiden suunnittelu ja toteutus 34 

6.7.3 Geotekninen suunnittelu 34 

6.7.4 Seuraamusten vakavuus 35 

6.7.5 Rakennuspaikan ja ympäristön tutkimukset 35 

6.7.6 Pohjarakennesuunnitelmat 35 

6.8 Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastaminen 36 

7 Rakennuksen paloturvallisuus 40 

7.1 Lainsäädäntö 40 

7.2 Paloturvallisuusasetuksen soveltaminen korjaus- ja muutostyössä 41 

7.3 Korjaus- ja muutostyön laatu 42 

7.4 Henkilöturvallisuus 43 

7.5 Rakennuksen paloluokka 44 

7.6 Rakennuksen käyttötarkoitus 45 

7.7 Palokuormaryhmät 46 

7.8 Rakenteiden kantavuuden säilyttäminen 47 

7.9 Palon rajoittaminen palo-osastoon 49 

7.9.1 Osastoinnit ja osiin jaot 49 

7.9.2 Osastoivat rakennusosat 51 

7.9.3 Ovet, ikkunat ja luukut 52 

7.9.4 Läpiviennit, palokatkot 53 

7.9.5 Ilmanvaihtojärjestelmä 55 

7.9.6 Ullakot ja ontelot 55 

7.9.7 Ulkoseinät ja parvekkeet 55 

7.10 Palon kehittymisen rajoittaminen 56 

7.11 Palon leviämisen estäminen naapurirakennukseen 57 

7.12 Poistuminen palon sattuessa 57 

7.12.1 Yleiset vaatimukset 57 

7.12.2 Turvallisuusselvitys ja poistumisaikalaskelma 58 



 

 

 

7.13 Palotekniset laitteistot 59 

7.14 Sammutus- ja pelastustehtävien järjestely 59 

8 Rakennuksen käyttöturvallisuus 60 

8.1 Yleistä 60 

8.1.1 Rakennuksen korjaus- ja muutostyö 60 

8.1.2 Käyttötarkoituksen muutos 62 

8.2 Putoamisen ja harhaan astumisen estäminen 63 

8.2.1 Portaat ja tasanteet 63 

8.2.2 Kaiteet ja käsijohteet 66 

8.3 Rakennusosien ja varusteiden turvallisuus 68 

8.3.1 Valoisuus ja valaistus 68 

8.3.2 Lasirakenteet 68 

8.3.3 Lattiapinnat 69 

8.3.4 Ovet ja portit sekä kulkukorkeus 70 

8.3.5 Turvavarusteet 71 

8.4 Ulkotilojen käyttöturvallisuus 72 

8.5 Kokoontumistilan turvallisuus 73 

8.6 Huollon turvallisuus 74 

8.7 Ajoneuvo- ja tavaraliikenteen turvallisuus 75 

8.8 Käyttöturvallisuus suojellussa rakennuksessa 75 

9 Kyselytutkimus 76 

9.1 Yleistä 76 

9.2 Vapaamuotoiset kysymykset 76 

9.3 Rakenteellinen turvallisuus rakennuksen kuntotutkimuksissa 78 

9.3.1 Kantavat ja jäykistävät rakenteet 78 

9.3.2 Käyttöturvallisuuden kannalta merkittävät rakenteet 80 

9.4 Paloturvallisuus rakennuksen kuntotutkimuksissa 81 

9.4.1 Rakenteiden kantavuus palotilanteessa 81 

9.4.2 Palon rajoittaminen palo-osastoon 81 

9.4.3 Palon kehittymisen rajoittaminen ja leviämisen estäminen 82 

9.4.4 Poistuminen palon sattuessa 83 

9.4.5 Palotekniset laitteistot 84 

9.4.6 Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt 85 

9.5 Käyttöturvallisuus rakennuksen kuntotutkimuksissa 86 

9.5.1 Putoamisen ja harhaan astumisen estäminen 86 

9.5.2 Rakennusosien ja varusteiden turvallisuus 86 



 

 

 

9.5.3 Ulkotilojen käyttöturvallisuus 88 

9.5.4 Kokoontumistilan turvallisuus 88 

9.5.5 Huollon turvallisuus 89 

9.5.6 Ajoneuvo- ja tavaraliikenteen turvallisuus 89 

10 Yhteenveto ja johtopäätökset 91 

10.1 Nykyisten asetusten soveltaminen 91 

10.1.1 Rakenteellinen turvallisuus 91 

10.1.2 Paloturvallisuus 92 

10.1.3 Käyttöturvallisuus 94 

10.2 Rakennuksen turvallisuus kuntotutkimuksissa 96 

10.3 Johtopäätökset 99 

Lähteet 102 

Liitteet 

Liite 1. Kysely rakennuksen turvallisuuden huomioimisesta kuntotutkimuksissa 

Liite 2. Selvitys rakennuksen turvallisuudesta -lomake 



 

 

 

Käytetyt lyhenteet ja määritelmät 

 

Hallilaki Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuu-

den arvioinnista (300/2015) 

 

Kantavien rakenteiden Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista 

asetus  (477/2014) 

 

Käyttöturvallisuusasetus Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuu-

desta (1007/2017) 

 

MRL  Maankäyttö- ja rakennuslaki  

 

MRA  Maankäyttö- ja rakennusasetus 

 

Paloturvallisuusasetus Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuu-

desta (848/2017) 

 

Perustelumuistio Perustelumuistio ympäristöministeriön asetukseen  

 

Pohjarakenteiden asetus Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista (465/2014) 

 

SRMK  Suomen rakentamismääräyskokoelma 

 

Topten Suomen kymmenen suurimman kaupungin rakennusvalvon-

tojen muodostama yhteistyöverkosto, johon on liittynyt laa-

jasti myös muita rakennusvalvontoja ja muita rakennusalan 

toimijoita 

 

VnA Valtioneuvoston asetus 

 

YM  Ympäristöministeriö 

 

YmA  Ympäristöministeriön asetus 

 



1 

 

 

1 Johdanto 

 

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön onnistumisen kannalta on hyvin olennaista, että 

rakennuksen kunto on tutkittu riittävästi ennen suunnittelutyön aloittamista. Tutkimusten 

taso ja riittävyys kuitenkin vaihtelevat eri hankkeissa. Tutkimusten lisäksi ennen suunnit-

telun aloittamista on selvitettävä, minkä ajankohdan säännöksiä korjaus- ja muutostyön 

suunnittelussa on noudatettava; nykyisiä vai rakentamisajankohdan säännöksiä. 

 

Tämä opinnäytetyö tehdään Vantaan rakennusvalvonnalle. Rakennusvalvonnan tehtä-

vänä on osaltaan ehkäistä rakennusvirheitä sekä tukea ja edistää hyvää rakentamista-

paa. Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää korjaus- ja muutostyön lupahake-

muksen yhteydessä selvitystä rakennuksen kunnosta.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää rakennuksen kunnon tutkimista turvallisuu-

den näkökulmasta. Työssä selvitetään nykyisten rakennuksen turvallisuuteen liittyvien 

asetusten soveltamista rakennuksen korjaus- ja muutostyössä sekä kuntotutkimusten 

kattavuutta turvallisuuden osalta.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda menettelytapa, jonka avulla voidaan varmistaa ra-

kennuksen turvallisuuteen liittyvien kuntotutkimusten riittävyys ja että korjaus- ja muu-

tostyön suunnitteluperusteet ovat nykyisten asetusten vaatimusten mukaiset. 
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2 Tutkimuksen tarkoitus ja menetelmät 

 

2.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

  

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää miten nykyisiä rakennuksen turvallisuuteen liittyviä 

asetuksia tulisi soveltaa rakennuksen korjaus- ja muutostyössä. Rakennuksen turvalli-

suudella tarkoitetaan tässä työssä rakennuksen rakenteellista turvallisuutta, paloturvalli-

suutta sekä käyttöturvallisuutta. Tutkimuksen tarkoitus on myös selvittää, miten paljon 

rakennuksen turvallisuutta tutkitaan rakennuksen kuntotutkimusten yhteydessä ja miten 

tehtyjä tutkimuksia hyödynnetään suunnittelussa. Aiempia tutkimuksia rakennuksen tur-

vallisuuteen liittyvien asetusten soveltamisesta rakennuksen korjaus- ja muutostyössä 

tai rakennuksen turvallisuuden huomioimisesta kuntotutkimuksissa ei löydy. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on luoda menettelytapa, jonka avulla voidaan varmistaa, että 

rakennuksen turvallisuuteen liittyvät asiat on selvitetty riittävästi ja että korjaus- ja muu-

tostyön suunnitteluperusteet ovat nykyisten asetusten vaatimusten mukaiset ennen ra-

kennuksen korjaus- ja muutostyön suunnitteluun ryhtymistä. 

 

Työn lopputuloksena laaditaan ”Selvitys rakennuksen turvallisuudesta” -lomake, johon 

on koottu yleisimmät rakennuksen turvallisuuteen liittyvät tarkastettavat asiat sekä suun-

nitteluperusteet. Lomake toimii apuna rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja hänen asian-

tuntijoilleen turvallisuusnäkökohtien huomioimisessa korjaus- ja muutostyön suunnitte-

lun yhteydessä. Samalla se palvelee rakennusvalvonnan ohjausta ja lupaprosessia.  Lo-

make on rakennuksen turvallisuutta koskeva osa MRL 131 §:n mukaisesta selvityksestä 

rakennuksen kunnosta. Lomakkeesta käy ilmi mitä rakennuksen turvallisuuden osalta on 

tutkittu, onko tutkittu riittävästi ja onko tarvetta tehdä vielä lisätutkimuksia. Siitä käyvät 

myös ilmi tehtävät korjaus- ja muutostyöt sekä suunnitteluperusteet. Näiden perusteella 

suunnittelija arvioi suunnittelutehtävän vaativuuden sekä nykyisten asetusten soveltami-

sen tarpeen. 

 

2.2 Työn rajaukset 

 

Tutkimus keskittyy hankkeen kuntotutkimus- ja suunnitteluvaiheeseen sekä nykyisen 

lainsäädännön soveltamiseen korjaus- ja muutostyössä. Tutkimuksessa ei käsitellä ra-

kennustyön toteutusta eikä sen valvontaa. 
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2.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Nykyisten asetusten soveltamista korjaus- ja muutostyössä tutkittiin kirjallisuustutkimuk-

sena. Tutkimuksessa käytettävänä kirjallisuutena olivat maankäyttö- ja rakennuslaki ja 

sen nojalla annetut asetukset sekä asetuksista laaditut ohjeet ja tulkinnat. 

 

Turvallisuuteen liittyvien kuntotutkimusten osalta laadittiin kyselytutkimus kuntotutkijoille. 

Tarkoitus oli kartoittaa, millä tavoin rakennuksen turvallisuuteen kiinnitetään yleensä 

huomiota rakennuksen kuntotutkimusten yhteydessä ja millaisia kokemuksia ja havain-

toja kuntotutkijoilla on rakennusten turvallisuuteen liittyen. Kysely sisälsi sekä avoimia 

rakennuksen kuntoon ja turvallisuuteen yleisesti liittyviä kysymyksiä että rakennuksen 

rakenteelliseen, palo- ja käyttöturvallisuuteen kohdennettuja kysymyksiä. Kyselyllä ha-

luttiin selvittää, tutkitaanko eri rakennusosien kuntoa ja käyttöikää. Kyselytutkimuslo-

make on liitteessä 1.  
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3 Lainsäädäntö ja rakennusvalvonta 

 

3.1 Lainsäädäntö rakentamisessa 

 

Suomessa rakentamista säätelee eduskunnan säätämä maankäyttö- ja rakennuslaki 

(MRL). Lakia sovelletaan alueiden ja rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa ja 

käytössä (MRL § 2). Lain mukaan rakentamisen ohjauksen tavoitteena on edistää:  

 

1) hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä 
sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaa-
mista;  
2) rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudelli-
siin, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin 
ratkaisuihin; sekä  
3) rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa hoitoa 
ja kunnossapitoa. (MRL 12 §) 
 

Valtioneuvosto ja ympäristöministeriö (YM) ovat säätäneet MRL:n asetuksenanto-oikeu-

den perusteella rakentamista koskevia asetuksia, jotka julkaistaan maankäyttö- ja raken-

nusasetuksessa (MRA) ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (SRMK). Suomen 

rakentamismääräyskokoelmassa julkaistaan myös ministeriön ohjeita. Siihen voidaan 

koota myös valtion muiden viranomaisten antamia rakentamista koskevia määräyksiä. 

 

MRL:n vuonna 2013 voimaan tulleessa muutoksessa siihen lisättiin rakentamista koske-

vat olennaiset tekniset vaatimukset 117 a § - 117 g §. Nämä olennaiset tekniset vaati-

mukset ovat:  

 

 117 a § Rakenteiden lujuus ja vakaus 

 117 b § Paloturvallisuus 

 117 c § Terveellisyys 

 117 d § Käyttöturvallisuus 

 117 e § Esteettömyys 

 117 f § Meluntorjunta ja ääniolosuhteet 

 117 g § Energiatehokkuus 

 

Lakimuutoksen seurauksena Suomen rakentamismääräyskokoelman (SRMK) osat uu-

sittiin kokonaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Lakimuutoksessa täsmennettiin ase-

tuksenanto-oikeudet. Ympäristöministeriö ja valtioneuvosto voivat antaa rakentamista 

koskevia asetuksia MRL:n nojalla.  Siinä missä aiemmat rakentamismääräyskokoelman 
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asetuksina annetut osat sisälsivät sekä määräyksiä että ohjeita, nykyinen rakentamis-

määräyskokoelma koostuu erillisistä asetuksista, jotka ovat velvoittavia sekä erillisistä 

ohjeista, jotka eivät ole itsessään velvoittavia. Lisäksi joidenkin asetusten ohessa on jul-

kaistu taustamateriaaleja, kuten perustelumuistioita, jotka sisältävät asetuksen kohtien 

selityksiä ja taustatietoja. Taustamateriaaleja ja ohjeita ei ole kuitenkaan julkaistu kaik-

kien asetusten osalta.  

 

3.2 Rakennusvalvonnan tehtävä 

 

Rakennusvalvonnan tehtävästä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Rakennus-

valvontaviranomaisen tehtävä on valvoa rakentamista yleisen edun kannalta sekä osal-

taan huolehtia, että rakennustyössä noudatetaan mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai 

sen nojalla on säädetty tai määrätty. Lisäksi rakennusvalvontaviranomainen huolehtii ra-

kentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. (MRL 124 §) 

 

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudatta-
mista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemi-
sestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa 
ja hoitoa siten kuin siitä säädetään (MRA 4 §). 
 

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös suunnittelijoiden ja työnjohtajien 

kelpoisuuden arvioiminen hankekohtaisesti, suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuu-

den mukaan. Suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat sekä suunnittelijoiden ja 

työnjohtajien kelpoisuusvaatimukset on annettu MRL:ssa ja niitä täydentämään on tehty 

ympäristöministeriön ohjeita. 

 

Viranomaisvalvonnan tarkoitus on ehkäistä rakennusvirheitä sekä tukea ja edistää hyvää 

rakennustapaa. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo vain luvanvaraisia rakennus-

hankkeita. Valvonta on suhteutettua, eli se kohdistuu viranomaisen harkitsemiin työvai-

heisiin hankekohtaisesti, hankkeen vaativuus ja sen organisaatio huomioon ottaen. Val-

vonta alkaa rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. (MRL 124 §, 

149 §)  
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3.3 Rakennusvalvontojen yhteiset käytännöt 

 

Alun perin pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhteistyöstä alkanut yhteisten käy-

täntöjen sopiminen on laajentunut kattamaan useita Suomen rakennusvalvontoja ympäri 

maata. Topten-yhteistyössä oli joulukuussa 2019 mukana 22 kaupunkia sekä rakennus-

alan muita toimijoita. Osapuolet on esitetty kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Topten-yhteistyö. (Timo P. 2019. Tekijän luvalla). 
 

Yhteistyön tarkoituksena on tehdä rakentamisprosessit entistä paremmin sujuviksi, edis-

tää hyvää rakentamistapaa, ennalta ehkäistä virheiden syntymistä, jakaa osaamista ja 

tietoa sekä kehittää prosesseja ja käytäntöjä suunnittelu- ja rakentamisprosessin näkö-

kulmasta. Topten-tulkintakortteja laaditaan tarpeen mukaan esimerkiksi asetuksista teh-

tävien tulkintojen yhtenäistämiseksi ja ne löytyvät ajantasaisina pksrava.fi-sivustolta. 
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4 Rakennuksen korjaus- ja muutostyö 

 

4.1 Lainsäädäntö korjausrakentamisessa 

 

Rakentamiselle asetettavat vaatimukset on kirjattu maankäyttö- ja rakennuslain 117 

§:ään: 

 

Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyt-
tää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. 
 
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt 
tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että ra-
kennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen 
käyttötarkoitus huomioon ottaen 117 a–117 g §:ssä tarkoitetut olennaiset tekniset 
vaatimukset.  
 
Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja 
muunneltavissa sekä, sen mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua 
myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. 
 
Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja eri-
tyispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta 
rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset 
olonsa heikentyä. 
 
Rakentamisessa tulee lisäksi muutoinkin noudattaa hyvää rakennustapaa.  
(MRL 117 §) 
 

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön tai käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä tulee 

siis varmistua, että olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät. Olennaisten teknisten vaa-

timusten täyttyminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että korjaus- ja muutostyö tulee 

tehdä nykyisten asetusten mukaisesti, vaan ne voidaan tehdä myös rakentamisajankoh-

dan säännösten mukaisesti, mikäli tietyt edellytykset täyttyvät. Eri asetusten soveltami-

sesta korjaus- ja muutostyön tai käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä on säädetty 

kunkin asetuksen soveltamisalassa. Asetuksia sovellettaessa on kuitenkin aina huomi-

oitava myös asetuksia velvoittavammat MRL:n säännökset.  

 

4.2 Luvanvaraisuus korjaus- ja muutostyössä 

 

Korjaus- ja muutostöissä rakennuslupaa edellytetään, jos työt ovat verrattavissa raken-

nuksen rakentamiseen, sen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisää-

miseen. Lisäksi rakennuslupa tarvitaan, jos korjaus- tai muutostöillä voi ilmeisesti olla 
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vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Mikäli kor-

jaus- tai muutostyö vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen, tarvitaan 

myös rakennuslupa, mikäli kyseessä ei ole rakennus, jonka energiatehokkuutta ei tar-

vitse parantaa MRL 117 g §:n mukaan. Mikäli rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitus 

muuttuu olennaisesti, tarvitaan rakennuslupa. (MRL 125 §) 

 

Toimenpidelupa tarvitaan korjaus- ja muutostöissä, jos rakennuksen ulkoasua muute-

taan (jos rakennuslupaa ei edellytetä) tai jos asuinrakennusten huoneistojärjestelyihin 

tehdään muutoksia. Toimenpidelupa tarvitaan myös, jos rakennuksen julkisivua muute-

taan tai jos rakennusosaa tai teknistä järjestelmää vaihdetaan, mikäli sillä voidaan vai-

kuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. (MRL, 126 §) 

 

Lain mukaan rakennuslupa siis tarvitaan, jos korjaus- tai muutostöillä voi ilmeisesti olla 

vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Luvanvarai-

suuden arviointi on tältä osin hyvin tulkinnanvarainen. Lakia voi tulkita vaativimmillaan 

niin, että korjaus- ja muutostyössä tarvitaan aina rakennuslupa. Luvanvaraisuuden har-

kinnassa on hyvä huomioida rakennushankekohtaisesti rakennusvalvonnan ohjauksen 

tarve; harkinnassa voidaan soveltaa suhteutetun valvonnan periaatteita. 

 

4.3 Rakennuksen kunnon selvittäminen  

 

4.3.1 Yleistä 

 

Ryhdyttäessä rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, on tärkeää selvittää rakennuksen 

kunto ja ominaisuudet, jotta korjaus- ja muutostyö saadaan suunniteltua ja toteutettua 

mahdollisimman hyvin. Usein rakennuksen kuntoa ei ole kuitenkaan tutkittu riittävästi 

ennen suunnittelu- ja rakennustyöhön ryhtymistä. Tämä johtaa helposti huonoihin suun-

nitteluratkaisuihin ja heikkoon rakentamisen laatuun, mahdollisiin odottamattomiin yllä-

tyksiin työmaalla ja sitä myöten rakentamistyön pitkittymiseen sekä kustannusten nou-

suun. On myös havaittu, että tehtyjä kuntotutkimuksia ei aina edes hyödynnetä korjaus- 

ja muutostyön suunnittelussa. 

 

Tampereen teknillisen yliopiston tutkimushankkeessa tutkittiin vaativien korjaushankkei-

den epävarmuuksien hallintaa suunnitteluvaiheessa. Tutkimuksen perusteella ongel-
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miksi koettiin toteutussuunnitelmien valmistuminen liian myöhään suhteessa rakennus-

työn aloittamiseen sekä rakentamisen aikaiset yllätykset. Rakentamisen aikaiset ongel-

mat aiheutuivat enimmäkseen siitä, että rakenteiden kunto ja maaperän pohjaolosuhteet 

olivat luultua huonommat. Tutkimuksen mukaan kuntotutkimukset ovat korjaushankkei-

den suunnittelussa keskeisessä osassa. Hankkeissa tulisi käyttää riittävästi resursseja 

tutkimuksiin ennen suunnittelutyön aloittamista. Myös suunnittelijoiden osaamiseen tulisi 

kiinnittää huomiota. (Vaahtera, A-J., Saari, A. & Junnonen, J-M. 2018, s. 47-48) 

 

Luvanvaraisissa korjaus- ja muutostöissä rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää 

lupahakemukseen pätevän henkilön tekemän selvityksen rakennuksen kunnosta (MRL 

131 §).  

 

4.3.2 Selvitys rakennuksen kunnosta 

 

Rakennuksen kuntoon liittyvien selvitysten sisältöä on kuvattu Ympäristöministeriön ase-

tuksessa rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä:  

 

Korjaus- tai muutostyön lähtötietona käytettäviin rakennuksen kunnosta laadittui-
hin selvityksiin on rakennushankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävässä 
laajuudessa sisällyttävä tiedot seuraavista seikoista ja niihin mahdollisesti liitty-
vistä vaurioista:  
1) rakenteiden kantavuus ja rakennuksen vakaus;  
2) rakennusosien kosteustasapaino ja muu rakennusfysikaalinen toimivuus;  
3)  rakennuksen sisäilmaston terveellisyys;  
4) muut rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät seikat;  
5) käytetyt selvitysmenetelmät ja selvityksen laatijan tiedot;  
6) selostus rakennuksen ominaispiirteistä ja rakennushistoriallisesti merkittävistä 
seikoista;  
7) tiedot aiemmin tehdyistä korjaus- ja muutostöistä.  
(YmA rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 2015 10 §) 
 

Ympäristöministeriön ohjeen rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 

YM3/601/2015 mukaan rakennuksen kunto tulee selvittää aiotun korjauksen laatuun ja 

laajuuteen nähden riittävällä ja luotettavalla tavalla. Selvityksen laativalla henkilöllä tulee 

olla erityisesti rakennuksen tai sen osan tai rakenteiden kunnon selvittämisen edellyttävä 

koulutus ja kokemus. (YM3/601/2015, s. 10) 

 

Yllä olevat voidaan jakaa turvallisuuteen, terveellisyyteen ja rakennushistoriaan liittyviin 

osiin. Selvityksissä tulisi aina esittää käytetyt selvitysmenetelmät, selvityksen laatijan tie-

dot sekä tiedot aiemmin tehdyistä korjaus- ja muutostöistä. Turvallisuuteen liittyvät koh-
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dat ovat rakenteiden kantavuus ja rakennuksen vakaus sekä muut rakennuksen turvalli-

suuteen liittyvät seikat. Perustelumuistiossa mainitaan turvallisuuteen liittyen myös palo-

turvallisuustilanne. Terveellisyyteen liittyvät osat ovat rakennusosien kosteustasapaino 

ja muu rakennusfysikaalinen toimivuus, sisäilmaston terveellisyys sekä muut terveelli-

syyteen liittyvät seikat. Muita rakennuksen kuntoon liittyviä selvityksiä voivat olla esimer-

kiksi selvitys rakennuksen esteettömyydestä tai selvitys rakennuksen rakennushistorial-

lisesti merkittävistä seikoista. 

 

4.3.3 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje sekä rakennusosien käyttöikä 

 

MRL:n mukaan käyttö- ja huolto-ohje on laadittava uudisrakentamisen lisäksi myös ra-

kennuksen korjaus- ja muutostyössä tai käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä sil-

loin, kun toimenpide edellyttää rakennuslupaa.  

 

Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen 
ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu 
käyttöikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja 
kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. 

 
Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista annetussa 
laissa (300/2015) säädetään erikseen velvollisuudesta laatia käyttö- ja huolto-ohje 
eräille laajarunkoisille rakennuksille samoin kuin käyttö- ja huolto-ohjeen erityisistä 
sisältövaatimuksista kyseisten rakennusten osalta. (MRL 117 i 1 §)  

 

Myös hankkeen rakennus- ja erityissuunnittelijan on laadittava rakennuksen käyttö- ja 

huolto-ohje oman erityisalansa osalta. Korjaus- ja muutostyön yhteydessä on tutkittava 

ja arvioitava rakennusosien jäljellä oleva käyttöikä. Käyttöikätiedot tulee myös viedä 

käyttö- ja huolto-ohjeeseen.  

 

Rakennusosien käyttöikämäärittelyissä voidaan hyödyntää RT-ohjekorttia Kiinteistön 

tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. Ohjeessa on esitetty rakennusosien keskimää-

räisiä teknisiä käyttöikiä sekä niiden huolto- ja tarkastusvälejä. Korjaus- ja muutostyössä 

voidaan ohjetta hyödyntää myös kuntotutkimuksia tehtäessä. (Kiinteistön tekniset käyt-

töiät ja kunnossapitojaksot 2008, s.1) 
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4.4 Rakennuksen turvallisuus 

 

Rakennuksen turvallisuudella tarkoitetaan sitä, että rakennuksen käyttäjille ei aiheudu 

vaaraa rakennuksen käyttämisestä. Rakennuksen turvallisuus voidaan jakaa rakenteel-

liseen turvallisuuteen, rakenteelliseen paloturvallisuuteen sekä käyttöturvallisuuteen. 

Rakenteellinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että rakennuksen rakenteet eivät sorru. Ra-

kenteellinen paloturvallisuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tulipalon sattuessa, raken-

teet kestävät sortumatta tietyn ajan, jolloin rakennuksen käyttäjien pelastautuminen on 

mahdollista. Käyttöturvallisuus on tarkoittaa sitä, että rakennusta käytettäessä olosuh-

teet ovat mahdollisimman turvalliset. 

 

Rakennuksen tulee olla sellainen, ettei siitä koidu vaaraa sen käyttäjille tai sen ympäris-

tölle. Vaarat voidaan jakaa terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Ter-

veyshaittoja voi syntyä esimerkiksi kosteusvaurioiden seurauksena, jolloin olosuhteet 

haitallisten mikrobien kasvusta syntyvät tai esimerkiksi rakennusmateriaalien haitallisista 

yhdisteistä, jotka voivat aiheuttaa rakennuksen käyttäjille oireita. Terveyshaitat ilmenevät 

yleensä vasta pitkän ajan päästä, silloin kun ongelmat rakennuksen sisäilmastossa ovat 

usein jo hyvin merkittäviä.  

 

Rakennuksen turvallisuuteen liittyvät vaarat ovat usein äkillisempiä kuin terveellisyyteen 

liittyvät vaarat. Rakennuksen turvallisuuteen vaikuttaa moni tekijä. Turvallisuusvaaroja 

ovat rakennuksen rakenteiden kantavuuteen, paloturvallisuuteen tai käyttöturvallisuu-

teen liittyvät asiat. Rakenteiden kantavuuden osalta kyseessä voi olla esimerkiksi raken-

teiden tai liitosten haurastuminen, huono tartunta, suunnittelu- tai työvirheet. Paloturval-

lisuus voi olla heikentynyt esimerkiksi paloturvallisuuteen liittyvien laitteiden huonon kun-

non tai osastoiviin rakennusosiin tehtyjen, huonosti tiivistettyjen läpivientien takia. Hor-

min kunto voi olla heikentynyt, jos sitä ei ole säännöllisesti käytetty ja huollettu. Käyttö-

turvallisuusvaaroja voivat olla esimerkiksi portaista puuttuvat käsijohteet tai huonosti ha-

vaittavat tasoerot rakennuksessa tai sen ympäristössä. Käyttöturvallisuuspuutteet on 

usein helpompi havaita kuin puutteet rakenteellisessa tai paloturvallisuudessa.  
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5 Suunnittelutehtävien vaativuus ja suunnittelijoiden kelpoisuus 

 

5.1 Suunnittelutehtävien vaativuus 

 

Suunnittelutehtävät jaetaan eri vaativuusluokkiin niiden vaativuuden perusteella. Maan-

käyttö- ja rakennuslain mukaiset suunnittelutehtävien vaativuusluokat ovat vähäinen, ta-

vanomainen ja vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. Vaativuusluokka määräytyy suunnit-

telutehtävän vaativuuden perusteella. Rakennushankkeessa voi olla eri vaativuusluok-

kiin kuuluvia suunnittelutehtäviä. ”Vaativuusluokka määräytyy suunnittelutehtävän arkki-

tehtonisten, toiminnallisten ja teknisten vaatimusten, rakennuksen ja tilojen käyttötarkoi-

tuksen, rakennuksen terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen liittyvien sekä rakennusfy-

sikaalisten ominaisuuksien, rakennuksen koon, rakennussuojelun sekä kuormitusten ja 

palokuormien, suunnittelu-, laskenta- ja mitoitusmenetelmien, kantavien rakenteiden 

vaativuuden ja ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten perusteella” 

(MRL 120 d §). 

 

Edellä mainittujen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien lisäksi maankäyttö- ja raken-

nuslaissa puhutaan erityismenettelyn yhteydessä erittäin vaativista suunnittelutehtä-

vistä. Erittäin vaativat suunnittelutehtävät ovat suurin piirtein entisen AA-luokan suunnit-

telutehtäviä, jolleivat ne ole poikkeuksellisen vaativa -luokassa. Topten-rakennusvalvon-

nat ovat linjanneet, että tällaiset suunnittelutehtävät ovat vaativa-luokan alaluokassa 

vaativa+. Vaativa+-luokkaa ei ole määritetty kaikille erityissuunnittelualoille. Tässä tutki-

muksessa käsiteltävistä turvallisuuteen liittyvistä suunnittelutehtävistä Topten-rakennus-

valvonnat ovat määrittäneet vaativuusluokan vaativa+ vain kantavien rakenteiden suun-

nittelutehtävän osalta. FISE Oy on määritellyt vaativa+-luokan turvallisuuteen liittyvistä 

suunnittelutehtävistä myös rakennussuunnittelun ja pohjarakennesuunnittelun suunnit-

telutehtäville. FISE Oy on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä toteava 

yritys, joka myös ylläpitää pätevyysrekisteriä. 

 

5.2 Rakennuksen turvallisuuteen liittyvät suunnittelutehtävät 

 

Valtioneuvoston asetuksessa rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien 

määräytymisestä 214/2015 on säädetty rakennussuunnittelun, kantavien rakenteiden 

suunnittelun, pohjarakennesuunnittelun, ilmanvaihdon suunnittelun, kiinteistön vesi- ja 

viemärilaitteiston suunnittelun ja rakennusfysikaalisen suunnittelun sekä kosteusvaurion 
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korjaustyön suunnittelun vaativuusluokista. Asetuksen yhtenäisen soveltamisen tueksi 

on tehty Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista 

YM1/601/2015. Lisäksi Topten-rakennusvalvonnat ovat tehneet yhteisiä tulkintakortteja 

suunnittelijan kelpoisuuksien arvioimiseksi ja näissä korteissa on tehty tulkintoja myös 

suunnittelutehtävien vaativuusluokista. 

 

Edellä mainitut suunnittelutehtävät voidaan jakaa karkeasti turvallisuuteen ja terveelli-

syyteen vaikuttaviin suunnittelutehtäviin. Turvallisuuteen vaikuttavia suunnittelutehtäviä 

ovat rakennussuunnittelu, kantavien rakenteiden suunnittelu ja pohjarakenteiden suun-

nittelu. Terveellisyyteen vaikuttavia suunnittelutehtäviä ovat rakennussuunnittelu, ilman-

vaihdon suunnittelu, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelu, rakennusfysikaali-

nen suunnittelu ja kosteusvaurion korjaustyön suunnittelu. 

 

Paloturvallisuuden suunnittelutehtävä on myös turvallisuuteen vaikuttava suunnitteluteh-

tävä. Sitä ei kuitenkaan ole esitetty laissa eikä asetuksissa. Paloturvallisuussuunnittelulle 

on eritasoisia vaatimuksia erilaisissa hankkeissa, joten suunnittelutehtävän vaativuus-

luokkajako on tarpeen. FISE Oy on laatinut alan tarvelähtöisenä pätevyytenä paloturval-

lisuussuunnittelijan pätevyysluokat sekä suunnittelutehtävän vaativuusluokat.  

 

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu rakennuksen turvallisuuteen liittyvien suunnittelu-

tehtävien vaativuusluokkia rakennuksen korjaus- ja muutostyössä.  

 

5.2.1 Rakennussuunnittelutehtävä 

 

Vähäinen 

Suunnittelutehtävä rakennuksen korjaus- ja muutostyössä on vähäinen, jos kyseessä on 

yksinkertainen ylläpitokorjaus, joka ei vaikuta rakennuksen ulkonäköön eikä teknisiin tai 

toiminnallisiin ominaisuuksiin. Rakennuksen käyttötarkoitukselle tai koolle ei ole asetettu 

rajoja. (VnA 214/2015 2.2 § & YM1/601/ 2015, s. 4) 

 

Tavanomainen 

Rakennussuunnittelutehtävä korjaus- ja muutostyössä on tavanomainen, jos korjaus- ja 

muutostyön arkkitehtoniset, tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ovat tavanomaisia, 

eikä rakennuksen ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakennuksen käyttötarkoituksesta 

tai ominaisuudesta aiheudu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia. (VnA 214/2015 3.2 §) 
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Tavanomainen rakennussuunnittelutehtävä on esimerkiksi pientalon tai maatalousra-

kennuksen peruskorjaus tai laajennus, liike- tai muun huoneiston sisätilojen korjaus- ja 

muutostyö, tavanomainen korjaus- tai muutostyö rakennuksessa, jota koskee asema-

kaavan aluekohtainen säilyttämismääräys eikä suunnittelu vaikuta säilytettäväksi tarkoi-

tettuihin ominaispiirteisiin tai vähäinen käyttötarkoituksen muutos (YM1/601/ 2015, s.4). 

 

Vaativa 

Rakennussuunnittelutehtävä korjaus- ja muutostyössä on vaativa, jos korjaus- ja muu-

tostyön arkkitehtoniset, tekniset tai toiminnalliset vaatimukset ovat korkeat tai rakennuk-

sen ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominaisuu-

desta aiheutuu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia (VnA 214/2015 4.2 §). 

 

Rakennussuunnittelutehtävä korjaus- ja muutostyössä on vaativa esimerkiksi silloin kun 

rakennuksen pääkäyttötarkoitus muuttuu toimistotiloista asuinkäyttöön, tuotantoraken-

nuksesta liikuntatiloiksi tai asuinrakennuksesta päiväkodiksi. Vaativa suunnittelutehtävä 

on kyseessä myös silloin, jos korjaus- ja muutostyö kohdistuu suojeltuun rakennukseen, 

muttei kuitenkaan sen suojeltaviin ominaisuuksiin. (YM1/601/2015, s.5) 

 

Vaativa + 

Rakennussuunnittelutehtävä vaativa+ on määritetty FISE Oy:n toimesta. Kyseisestä 

suunnittelutehtävästä ei ole annettu kuvausta tai esimerkkejä.  

 

Poikkeuksellisen vaativa 

Rakennussuunnittelutehtävä korjaus- ja muutostyössä on poikkeuksellisen vaativa, jos 

korjaus- ja muutostyön arkkitehtoniset, tekniset tai toiminnalliset vaatimukset ovat poik-

keuksellisen korkeat tai rakennuksen arvokkaasta ympäristöstä tai rakennuksen käyttö-

tarkoituksesta tai ominaisuudesta aiheutuu suunnittelulle poikkeuksellisia vaatimuksia 

(VnA 214/2015 5.2 §). 

 

Esimerkkejä poikkeuksellisen vaativista rakennussuunnittelutehtävistä ovat esimerkiksi 

suuren kulttuurirakennuksen peruskorjaus ja laajennus tai ikkunoihin, ulkoseinämateri-

aaliin tai kattomuotoon liittyvä korjaus- tai muutostyö kaupunkikuvallisesti arvokkaassa 

ympäristössä. Jos rakennuksen pääkäyttötarkoitus toiminnallisesti merkittävästi, esimer-

kiksi teollisuusrakennus muuttuu konserttitaloksi, on kyseessä poikkeuksellisen vaativa 
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suunnittelutehtävä. Suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa myös silloin, kun kor-

jaus- ja muutostyö kohdistuu suojellun rakennuksen suojeltuihin ominaispiirteisiin.  

(YM1/601/2015, s.6)  

 

5.2.2 Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä 

 

Vähäinen 

Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä korjaus- ja muutostyössä on vähäinen, jos ky-

seessä on yksinkertainen ylläpitokorjaus, jolla ei ole vaikutusta rakennuksen teknisiin tai 

toiminnallisiin ominaisuuksiin. Hankkeen kokoa tai käyttötarkoitusta ei ole rajattu. (VnA 

214/2015 6.2 § & YM1/601/2015, s.7) 

 

Tavanomainen 

Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä korjaus- ja muutostyössä on tavanomainen 

silloin, kun korjaus- ja muutostyön tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ovat yksinkertai-

sia eikä rakennuksen ominaisuuksista aiheudu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia. Suun-

nittelussa käytetään yleisiä suunnitteluohjeita sekä vakiintuneita ratkaisuja. (VnA 

214/2015 7.2 §) 

 

Esimerkki tavanomaisesta kantavien rakenteiden suunnittelutehtävästä korjaus- ja muu-

tostyössä on asuinrakennuksen tai muun enintään kaksikerroksisen rakennuksen tyypil-

listen rakenteiden korjaus- ja muutostyö tavanomaisia menetelmiä ja vakiintuneita rat-

kaisuja käyttäen. Tavanomaisessa suunnittelutehtävässä työnaikaiset tuennat eivät voi 

olla erityisen vaativia. (YM1/601/2015, s. 7)  

 

Vaativa 

Kantavien rakenteiden korjaus- ja muutostyön suunnittelutehtävä on vaativa, jos korjaus- 

ja muutostyön tekniset tai toiminnalliset vaatimukset ovat korkeat tai rakennuksen omi-

naisuuksista aiheutuu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia (VnA 214/2015 8.2 §). 

 

Korjaus- ja muutostyössä kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä on vaativa, jos kan-

tavien rakenteiden kuormitus kasvaa tai jos kantaviin rakenteisiin suunnitellaan rei’ityksiä 

tai loveuksia, jolloin kantavien rakenteiden toiminta voi rasitusten kasvaessa muuttua. 

Jos korjaus- ja muutostyössä edellytetään merkittäviä työnaikaisia tuentoja tai muutostyö 

tehdään suojeltuun rakennukseen, mutta suunnittelu ei kohdistu suojeltaviin ominaisuuk-
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siin, on suunnittelutehtävä vaativa. Esimerkki kantavien rakenteiden vaativasta suunnit-

telutehtävästä on peruskorjaus yli kaksikerroksisessa tai muutoin suuressa rakennuk-

sessa (YM1/601/2015, s. 8) 

 

Vaativa + 

Topten-tulkintakortissa 120 f 02 B on esitetty rakennesuunnittelutehtävän vaativuus-

luokka vaativa+. Kyseiseen luokkaan kuuluvat esimerkiksi 9-12-kerroksiset kerrostalot, 

jännitetyt rakenteet ja pitkiä jännevälejä sisältävät rakennukset. Kortissa ei ole otettu 

kantaa suunnittelutehtävään korjaus- ja muutostöiden osalta. Suunnittelutehtävän vaati-

vuus tulee arvioida tapauskohtaisesti. (Topten-tulkintakortti 120 f 02 B 2018) 

 

Poikkeuksellisen vaativa 

Kantavien rakenteiden korjaus- ja muutostyön suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen 

vaativa, jos korjaus- ja muutostyön tekniset tai toiminnalliset vaatimukset ovat poikkeuk-

sellisen korkeat tai rakennuksen ominaisuuksista aiheutuu suunnittelulle poikkeuksellisia 

vaatimuksia (VnA 214/2015 9.2 §). 

 

Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa, jos vaativan ra-

kenteen staattista toimintaa muutetaan merkittävästi tai jos käyttötarkoitus muuttuu kan-

tavien rakenteiden kannalta merkittävästi vaativammaksi, kuten teollisuusrakennuksen 

muuttaminen suureksi yleisötilaksi. Jos edellytetään poikkeuksellisen vaativia työnaikai-

sia tuentoja tai jos muutostyö tehdään suojeltuun rakennukseen ja suunnittelu kohdistuu 

suojeltaviin ominaisuuksiin, on suunnittelutehtävä poikkeuksellisen vaativa. 

(YM1/601/2015, s.9) 

 

5.2.3 Pohjarakenteiden suunnittelutehtävä 

 

Vähäinen 

Pohjarakenteiden suunnittelutehtävän osalta ei ole määritetty vähäistä vaativuusluok-

kaa, vaan sen vaativuus on aina vähintään tavanomainen (YM1/601/2015, s. 10). 

 

Tavanomainen 

Pohjarakenteiden suunnittelutehtävä korjaus- ja muutostyössä on tavanomainen silloin, 

kun korjaus- ja muutostyön tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ovat yksinkertaisia eikä 

rakennuksen ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakennuksen ominaisuuksista aiheudu 
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suunnittelulle erityisiä vaatimuksia. Esimerkki tavanomaisesta pohjarakenteiden suun-

nittelutehtävästä on pientalon perustusten vahvistaminen tai korjaaminen, kun maaperän 

rakennettavuus on hyvä. (VnA 214/2015 10.2 § & YM1/601/2015, s. 10) 

 

Maaperän hyvällä rakennettavuudella tarkoitettaneen sitä, että rakennus voidaan perus-

taa maanvaraisesti, sillä ympäristöministeriön ohjeessa mainitaan tavanomaisen pohja-

rakenteiden suunnittelutehtävän uudisrakentamisen osalta, että maaperän tulee olla kal-

lio-, moreeni- tai karkearakeisten maalajien aluetta. Ohjeessa on myös uudisrakentami-

sen osalta mainittu, että tavanomaisessa vaativuusluokassa rakennus voi olla kooltaan 

pienehkö, enintään kaksikerroksinen ja siinä voi olla lisäksi tavanomainen kellarikerros. 

(YM1/601/2015, s.10). Topten-rakennusvalvonnat sekä FISE Oy ovat linjanneet, että 

kellarillinen rakennus kuuluu vaativa-luokkaan. 

 

Vaativa 

Vaativa pohjarakenteiden suunnittelutehtävä korjaus- ja muutostyössä on kyseessä, jos 

korjaus- ja muutostyön tekniset tai toiminnalliset vaatimukset ovat korkeat tai rakennuk-

sen ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakennuksen ominaisuuksista aiheutuu suunnit-

telulle erityisiä vaatimuksia (VnA 214/2015 11.2 §). 

 

Korjaus- ja muutostyössä vaativa pohjarakenteiden suunnittelutehtävä on esimerkiksi 

silloin, kun rakennuksen laajentaminen edellyttää uusien pohjarakenteiden rakentamista 

olemassa olevien rakenteiden viereen tai jos kellaria syvennetään kalliolle perustetussa 

rakennuksessa. Vaativa suunnittelutehtävä on kyseessä myös silloin, jos asuinkerrosta-

lon perustuksia vahvistetaan tai korjataan tai jos perustusten kuormitus kasvaa. Jos kor-

jaus- ja muutostyö kohdistuu suojeltuun rakennukseen, mutta ei suoraan suojeltuihin 

ominaispiirteisiin, on suunnittelutehtävä vaativa. (YM1/601/2015, s.11) 

 

Vaativa + 

Pohjarakenteiden suunnittelutehtävä vaativa+ on määritetty FISE Oy:n toimesta.  

Suunnittelutehtävään vaativa+ on määritetty muun muassa 8-15-kerroksiset rakennuk-

set tai rakennukset, joissa on kaksi tai useampi kellarikerrosta. Myös vaativat pohjave-

siolosuhteet ja suuret kuormitukset kuuluvat tähän vaativuusluokkaan. 
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Poikkeuksellisen vaativa 

Pohjarakenteiden korjaus- ja muutostyön suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaa-

tiva, jos korjaus- ja muutostyön tekniset tai toiminnalliset vaatimukset ovat poikkeuksel-

lisen korkeat tai rakennuksen ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakennuksen ominai-

suuksista aiheutuu suunnittelulle poikkeuksellisia vaatimuksia (VnA 214/2015 12.2 §). 

 

Poikkeuksellisen vaativa pohjarakenteiden suunnittelutehtävä korjaus- ja muutostyössä 

on silloin, jos kyseessä on erittäin vaativa heikkokuntoisten perustusten vahvistaminen, 

jos pohjarakenteiden korjaustyössä käytetään tavanomaisesta poikkeavia materiaaleja 

ja menetelmiä tai jos kellaritiloja lisätään tai syvennetään paaluille perustetussa raken-

nuksessa. Myös suojellun rakennuksen pohjarakenteiden korjaus- ja muutostyö, joka 

vaikuttaa suojeltuihin ominaispiirteisiin, on poikkeuksellisen vaativa. (YM1/601/2015, 

s.12) 

 

5.2.4 Paloturvallisuuden suunnittelutehtävä 

 

Paloturvallisuuden suunnittelutehtävän vaativuusluokat on määritetty Fise Oy:n toimesta 

paloturvallisuussuunnittelijan pätevyysluokkien ohessa. Vaativuusluokat ovat tavan-

omainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. Vaativuusluokkien kuvaukset on esitetty 

kuvassa 2. Kuvasta nähdään, että normaalia asuinkerrostaloa ei ole esitetty taulukossa 

ollenkaan. Pätevä rakennussuunnittelija pystyykin yleensä huomioimaan paloturvalli-

suusasiat normaalissa asuinkerrostalokohteessa niin, ettei erillistä paloturvallisuussuun-

nittelijaa tarvita. Jos kerrostalo on yli 16-kerroksinen tai puurunkoinen ja yli 8-kerroksinen 

tai siihen liittyy muita tiloja, paloturvallisuussuunnittelijan tarve kasvaa. 
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Kuva 2. Paloturvallisuussuunnittelu – suunnittelutehtävän vaativuus. (FISE Oy 2019). 
 

Paloturvallisuussuunnittelijan suunnittelutehtävän vaativuusluokissa ei ole otettu kantaa 

korjaus- ja muutostyöhön. Suunnittelutehtävän vaativuus tulee korjaus- ja muutostyössä 

harkita tapauskohtaisesti, tehtävien korjaus- ja muutostöiden laadun mukaan. 

 

5.3 Suunnittelijoiden kelpoisuus 

 

Suunnittelijan tulee olla luonnollinen henkilö. Tällä tarkoitetaan sitä, että suunnittelutoi-

misto ei voi olla ilmoitettu suunnittelija. Suunnittelijan tulee olla tehtäväänsä kelpoinen. 

Suunnittelijan kelpoisuus arvioidaan sekä hänen koulutuksensa että kokemuksensa pe-

rusteella.  
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5.3.1 Pääsuunnittelija 

 

Pääsuunnittelijan kelpoisuudesta on määrätty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Pääsuun-

nittelija toimii usein rakennushankkeessa myös rakennussuunnittelijana, mutta ei aina. 

Pääsuunnittelijalla tulee olla joko rakennus- tai erityissuunnittelijan kelpoisuus ja kelpoi-

suuden tulee olla vähintään samaa tasoa kuin hankkeen vaativimmassa suunnitteluteh-

tävässä. Lisäksi hänellä tulee olla kykyä johtaa suunnitelmien yhteensovittamista. (MRL 

120 e §) 

 

Pääsuunnittelija vastaa rakentamisen suunnittelun kokonaisuudesta. Hän huolehtii, että 

rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat keskenään kokonaisuuden si-

ten, että rakentamista koskevat säännökset, määräykset ja hyvän rakennustavan mukai-

set vaatimukset täyttyvät. Pääsuunnittelijan tulee myös huolehtia siitä, että rakennus-

hankkeeseen ryhtyvä saa tarvittavat tiedot huolehtimisvelvollisuutensa kannalta suunnit-

telua koskevista asioista. (MRL 120 a §) 

 

Pääsuunnittelijan on huolehdittava yhteistyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän 
kanssa hankkeen laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla: 
1) hankkeen aikataulusta ja suunnitteluajan riittävyydestä; 
2) suunnittelun lähtötietojen kattavuudesta ja ajantasaisuudesta sekä lähtötietojen 
toimittamisesta muille suunnittelijoille; 
3) suunnitelmien riittävyydestä; 
4) lupa-asiakirjojen ja erityissuunnitelmien ja selvitysten laatimisesta ja toimittami-
sesta rakennusvalvontaviranomaiselle; 
5) lupapäätöksen jälkeen suunnitelmiin tehtävien muutosten suunnittelun yhteen-
sovittamisesta ja muutosten edellyttämän hyväksynnän tai luvan hakemisesta; 
6) suunnittelijoiden vastuunjaosta ja yhteistyöstä sekä suunnittelun yhteensovitta-
misen menettelyistä.  
 
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, pääsuunnittelijan tehtävänä on yhteis-
työssä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa korjaus- ja muutostyön laadun ja 
laajuuden edellyttämällä tavalla selvittää ennen suunnittelun aloittamista raken-
nuksen rakennushistoria, rakennuksen ominaispiirteet ja kunto, aiemmin tehdyt 
korjaukset ja muutokset ja rakennustyön aikana rakenteita avattaessa tai puretta-
essa ilmi tulevien seikkojen vaikutukset suunnitteluun. (MRA 48 §) 

 

Korjaus- ja muutostyössä pääsuunnittelijan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee siis 

yhdessä huolehtia siitä, että rakennuksen kunto ja ominaispiirteet on tutkittu riittävästi ja 

että suunnittelun lähtötietoja on kattavasti ennen suunnittelun aloittamista. 
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5.3.2 Rakennussuunnittelija ja erityissuunnittelijat 

 

Rakennushankkeessa tulee aina olla rakennussuunnitelmasta vastaava rakennussuun-

nittelija. Tarvittavat erityissuunnittelijat määräytyvät sen mukaan, millaista suunnittelua 

hankkeessa tarvitaan. Sekä rakennus- että erityissuunnittelijan tulee omalta osaltaan 

huolehtia, että hänellä on käytössään tarvittavat lähtötiedot suunnitelmiensa tueksi. 

Suunnittelijan tulee myös huolehtia siitä, että hänen laatimansa suunnitelma on sään-

nösten ja määräysten sekä hyvän rakentamistavan mukainen. Mikäli varsinaisen raken-

nustyön aikana tulee muutoksia, tulee suunnittelijan päivittää suunnitelmansa. Hänen 

tulee myös huolehtia oman suunnittelualansa tarvittavat tiedot rakennuksen käyttö- ja 

huolto-ohjeeseen. (MRL 120 b, 120 c §) 

 

Jos jonkin erityisalan suunnittelijoita on hankkeessa useita, tulee rakennushankkeeseen 

ryhtyvän nimetä heistä yksi kyseisen erityisalan kokonaisuudesta vastaavaksi suunnitte-

lijaksi. Vastaavan erityissuunnittelijan tulee huolehtia, että kyseisen erityisalan suunni-

telmat ovat keskenään ristiriidattomia ja kokonaisuus on toimiva. (MRL 120 c §) 

  

Rakennus- ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset on esitetty maankäyttö- ja ra-

kennuslain 120 e §:ssä. Suunnittelijalla tulee olla: 

 

 Vähäisessä suunnittelutehtävässä riittävä osaaminen rakennuskohteen ja suun-

nittelutehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen 

 

 Tavanomaisessa suunnittelutehtävässä kyseisen alan suunnittelutehtävään so-

veltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu tutkinto, joka on vähintään 

aiemman teknikon tai sitä vastaavan tutkinnon tasoinen, sekä vähintään kolmen 

vuoden kokemus avustamisessa vähintään tavanomaisissa suunnittelutehtä-

vissä  

 
 Vaativassa suunnittelutehtävässä kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, ra-

kentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatilli-

sen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään neljän vuo-

den kokemus tavanomaisista suunnittelutehtävistä ja vähintään kahden vuoden 

kokemus avustamisesta vaativissa suunnittelutehtävissä  
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 Poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä kyseiseen suunnittelutehtä-

vään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu ylempi korkeakoulu-

tutkinto sekä vähintään kuuden vuoden kokemus vaativista suunnittelutehtävistä. 

(MRL 120 e §) 

 
Korjaus- ja muutostyössä suunnittelijalla tulee olla kokemusta korjaus- ja muutostyön 

suunnittelutehtävistä (MRL 120 e §). 

 

Suunnittelijoiden kelpoisuuden arvioinnin helpottamiseksi on tehty yksityiskohtaisia oh-

jeita ja tulkintoja. Ympäristöministeriön ohjeessa rakennusten suunnittelijoiden kelpoi-

suudesta sekä Topten-tulkintakorteissa on otettu kantaa suunnittelijoiden kelpoisuus-

vaatimuksiin. Niissä on kuvattu opintojen sisältövaatimuksia sekä työkokemuksen osalta 

hankkeiden vaativuutta. 

 

Topten-rakennusvalvontojen määrittämässä vaativa+ -suunnittelutehtävässä tulee suun-

nittelijalla olla kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan 

alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä 

vastaava tutkinto sekä vähintään neljän vuoden kokemus vaativista suunnittelutehtä-

vistä.  

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee ilmoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle lupa-

hakemuksen yhteydessä, kenet hän on valinnut pää- ja rakennussuunnittelijaksi. Sa-

malla hänen tulee toimittaa tarvittavat tiedot kyseisten suunnittelijoiden kelpoisuuden ar-

vioimiseksi. Muiden suunnittelijoiden ilmoittaminen riittää lain mukaan vasta ennen eri-

tyissuunnitelmien toimittamista rakennusvalvontaan. Käytännössä rakennusvalvontavi-

ranomainen arvioi kuitenkin heidänkin kelpoisuutensa jo ennen rakennusluvan myöntä-

mistä, jotta vältytään myöhemmässä vaiheessa mahdolliselta epäkelpoisen suunnitteli-

jan vaihtamiselta kelpoiseen suunnittelijaan. 
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6 Rakennuksen rakenteellinen turvallisuus 

 

6.1 Yleistä 

 

Rakennuksen rakenteellisella turvallisuudella tarkoitetaan sitä, että rakennuksen kan-

tava ja jäykistävä runko on riittävän luja, vakaa ja pysyy pystyssä kestäen siihen kohdis-

tuvat normaalit ja tiettyjen onnettomuustilanteiden kuormitukset. Maankäyttö- ja raken-

nuslaissa ensimmäinen olennainen tekninen vaatimus koskee rakenteiden lujuutta ja va-

kautta: 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja 
rakennetaan siten, että sen rakenteet ovat lujia ja vakaita, soveltuvat rakennuspai-
kan olosuhteisiin ja kestävät rakennuksen suunnitellun käyttöiän. Kantavien raken-
teiden suunnittelun ja mitoituksen on perustuttava rakenteiden mekaniikan sään-
töihin ja yleisesti hyväksyttyihin suunnitteluperusteisiin taikka luotettaviin koetulok-
siin tai muihin käytettävissä oleviin tietoihin. Rakennuksen rakentamisessa on käy-
tettävä rakenteiden lujuuden ja vakauden kannalta soveltuvia rakennustuotteita. 
 
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät siihen rakentamisen ja 
käytön aikana kohdistuva kuormitus aiheuta sortumista, lujuutta tai vakautta hait-
taavia muodonmuutoksia eikä vaurioita rakennuksen muita osia taikka rakennuk-
seen asennettuja laitteita tai kiinteitä varusteita. Lisäksi rakennus on suunniteltava 
ja rakennettava siten, että ulkoisen syyn rakenteille aiheuttama vaurio ei ole suh-
teettoman suuri sen aiheuttaneeseen tapahtumaan verrattuna. (MRL 117 a §) 
 

Ympäristöministeriölle on annettu asetuksen anto -oikeudet koskien uuden rakennuksen 

rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituk-

sen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä; rakennuksen rakenteilta vaaditta-

vasta lujuudesta ja vakaudesta, kantavien rakenteiden suunnittelusta ja mitoituksesta, 

rakentamisen ja käytön aikaisista kuormituksista ja kantavissa rakenteissa käytettävistä 

rakennustuotteista. (MRL 177 a §) 

 

YMA 477/2014 eli Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista 477/2014 tuli voi-

maan kesäkuussa 2014. Asetusta tulee noudattaa sen voimaantulon jälkeen vireille tul-

leissa hankkeissa. Asetusta sovelletaan rakennusten kantavien ja jäykistävien rakentei-

den suunnitteluun ja toteutukseen, rakenteiden korjaus- ja muutostyöhön sekä rakentei-

den rakenteellisten vahvistusten suunnitteluun ja toteutukseen. Asetusta sovelletaan 

myös rakennelmien ja käyttöturvallisuuden kannalta merkittävien rakenteiden suunnitte-

luun ja toteutukseen sekä niiden korjaus- ja muutostyöhön, kun niiden mahdollisesta 

vauriosta voi aiheutua vaaraa henkilöturvallisuudelle. (YmA 477/2014 1 §) 
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Edellä mainittuja käyttöturvallisuuden kannalta merkittäviä rakenteita ovat esimerkiksi 

kaiteet, portaat, tikkaat, hoitosillat, alakatot, koneiden ja laitteiden tukirakenteet sekä ei-

kantavat väliseinät, julkisivu-, ikkuna- ja ovirakenteet, joiden käyttöön tai ylläpitoon liittyy 

sellainen tapaturman, onnettomuuden tai vahingoittumisenriski, jota ei voida pitää hy-

väksyttävänä (SRMK, Rakenteiden lujuus ja vakaus, Kantavien rakenteiden suunnittelu-

perusteet 2016, s. 6). 

 

YMA 465/2014 eli Ympäristöministeriön asetusta pohjarakenteista 465/2014 sovelletaan 

rakennusten pysyvien ja työnaikaisten pohjarakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen 

sekä pohjarakenteiden korjaus- ja muutostyöhön. Pohjarakenteiden suunnittelu on maan 

ja kallion käyttäytymisen yhteensovittamista pohjarakenteiden kanssa siten, että myös 

yläpuoliset rakenteet toimivat suunnitellulla tavalla ja että rakennus tai rakenne ei vauri-

oidu eikä tule käyttökelvottomaksi. (YmA 465/2014 1 §) 

 

6.2 Kantavien rakenteiden asetuksen soveltaminen korjaus- ja muutostyössä 

 

Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tai käyttötarkoituksen muutoksessa tulee huo-

mioida rakennuksen ja rakenteiden ominaispiirteet ja kunto sekä mahdollinen kuormitus-

ten lisääntyminen.  

 

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön sekä käyttötarkoituksen muutoksen suunnit-
telussa ja toteutuksessa on otettava huomioon ja erityisestä syystä selvitettävä 
rakennuksen ja sen rakenteiden ominaispiirteet ja kunto sekä selvitettävä raken-
teen kuormituksen mahdollinen lisääntyminen (YmA 477/2014 10 §). 
 

Erityinen syy, miksi rakennuksen ja sen rakenteiden ominaispiirteet ja kunto tulee selvit-

tää, voi olla rakenteiden huono kunto tai rakenteiden kuormituksen kasvaminen korjaus- 

ja muutostyön seurauksena. Mikäli rakenteiden kuormitus kasvaa, tulee myös rakenteita 

kannattelevien perustusrakenteiden kunto selvittää tarvittavin osin. Kulttuurihistorialli-

sesti arvokkaan rakennuksen kunto tulee selvittää, jotta siihen tehtävät korjaus- ja muu-

tostyöt onnistuisivat teknisesti hyvin ja jotta rakennusperintö säilyisi mahdollisimman hy-

vänä. (SRMK, Rakenteiden lujuus ja vakaus, Kantavien rakenteiden suunnitteluperus-

teet 2016, s. 12) 

 

”Rakenteiden osittaisen muutoksen yhteydessä on varmistettava, että siitä raken-
nejärjestelmälle aiheutuvat muutokset eivät vaikeuta tämän asetuksen 3 §:n mu-
kaisten vaatimusten täyttymistä” (YmA 477/2014 10 §). 
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Asetuksen 3 § käsittelee suunnittelu- ja toteutusjärjestelmää. Jos rakennuksen kantavia 

ja jäykistäviä rakenteita muutetaan osittain, tulee huomioida, että suunnittelujärjestelmä, 

jota käytetään, ei ole ristiriidassa rakentamisajankohdan järjestelmän kanssa niin, että 

se voisi vaikuttaa heikentävästi rakenteen toimintaan.  

 

Kun rakenteen kuormitus ei lisäänny rakennuksen korjaus- ja muutostyön tai käyt-
tötarkoituksen muutoksen johdosta, mutta rakenteiden kunto edellyttää niiden vah-
vistamista, voidaan soveltaa rakennuksen rakentamisajankohtana voimassa ol-
leita säännöksiä sekä kyseisenä ajankohtana vallinnutta hyvää rakentamistapaa. 
 
Kun rakenteen kuormitus lisääntyy rakennuksen korjaus- ja muutostyön tai käyttö-
tarkoituksen muutoksen johdosta, on kantavien rakenteiden suunnittelussa ja to-
teutuksessa sovellettava tämän asetuksen 2–5 §:ää uusien ja vahvistettavien ra-
kenteiden osalta. (YmA 477/2014 10 §) 
 

Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä on siis olennaista selvittää, kasvaako rakenteen 

kuormitus. Jos kuormitus ei kasva, mutta rakenteiden kunto on huono, voidaan noudat-

taa rakentamisajankohdan säännöksiä. Jos kuormitus kasvaa, tulee noudattaa nykyisiä 

säännöksiä vahvistettavien ja uusien rakenteiden osalta. Asetuksen 10 §:ssä viitataan 

2-5 §:ään, jotka ovat:  

 

 2 § Rakenteiden lujuus ja vakaus  

 3 § Kantavien ja jäykistävien rakenteiden suunnittelu ja toteutus 

 4 § Seuraamusten vakavuus 

 5 § Rakennesuunnitelmat  

 

Edellä mainittuja kohtia käsitellään seuraavissa kappaleissa korjaus- ja muutostyön nä-

kökulmasta. 

 

6.3 Rakenteiden lujuus ja vakaus 

 

Kantavien ja jäykistävien rakenteiden lujuuden ja vakauden tulee säilyä koko niiden 

suunnitellun käyttöiän ajan. 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakenteet suunnitellaan ja 
toteutetaan siten, että niillä säilyy riittävä lujuus ja vakaus koko suunnitellun käyt-
töiän ajan. Käytön aikana rakenteella on oltava riittävä luotettavuus sen käyttötar-
koitukseen ja sijaintiin nähden haitallisten muodonmuutosten, halkeamien, väräh-
telyjen, painumien ja muiden haitallisten vaikutusten syntymistä vastaan. (YmA 
477/2014 2 §) 
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Kantavien ja jäykistävien rakenteiden sekä käyttöturvallisuuden kannalta olennaisten ra-

kenteiden luotettavuus tulee varmistaa korjaus- ja muutostyön yhteydessä. Luotetta-

vuutta voidaan arvioida rakenteiden mekaniikan sääntöjen sekä asetuksessa viitattujen 

laskentaperusteiden perusteella. Luotettavuutta voidaan arvioida myös muilla käytössä 

olevilla tiedoilla ja koetuloksilla, joilla rakenteen kelpoisuus voidaan osoittaa. Raken-

teissa olevat heikennykset, kuten reiät ja loveukset, sekä rakenteiden toteutuksen aikai-

set työn tarkkuus ja valmistusmenetelmät tulee myös huomioida niiden kuntoa arvioita-

essa. (SRMK, Rakenteiden lujuus ja vakaus, Kantavien rakenteiden suunnitteluperus-

teet 2016, s. 7) 

 

Korjaus- ja muutostyössä kantaviin ja jäykistäviin rakenteisiin tehtävät muutokset vaati-

vat rakennesuunnittelijalta hyvää tietämystä käytetyistä materiaaleista, työtavoista ja ra-

kenteista. Rakenteisiin tehtävät muutokset tulee aina tehdä rakennesuunnittelijan ohjei-

den mukaisesti. Jos rakenteiden kuormitus ei kasva, voidaan noudattaa rakentamisajan-

kohdan säännöksiä. 

 

6.4 Kantavien ja jäykistävien rakenteiden suunnittelu ja toteutus 

 

Rakennuksen kantavien ja jäykistävien rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa tu-

lee ensisijaisesti käyttää eurokoodeja sekä niihin liittyviä ympäristöministeriön asetuksia. 

Jos käytetään jotain muuta suunnittelu- ja toteutusjärjestelmää, tulee varmistua siitä, että 

rakenteiden lujuus ja vakaus, käyttökelpoisuus sekä käyttöikä ovat sellaiset, että MRL 

117 §:n mukaiset olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät. Rakennusvalvontaviran-

omainen voi edellyttää selvitystä olennaisten teknisten vaatimusten täyttymisestä. Ra-

kenteellisesti yhtenä kokonaisuutena toimivissa uusissa rakenteissa saa käyttää vain 

yhtenäistä suunnittelu- ja toteutusjärjestelmää. (YmA 477/2014 3 §)  

 

Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä voidaan noudattaa rakentamisajankohdan suun-

nittelu- ja toteutusjärjestelmää, mikäli rakenteen kuormitus ei kasva. Suunnittelussa on 

kuitenkin syytä arvioida esimerkiksi luonnonkuormien mitoitusarvoja; ovatko rakentamis-

ajankohdan mitoitusarvot riittävät nykyiseen tilanteeseen nähden, entä rakenteen arvioi-

dun käyttöiän loppupuolella. 

 

Jos kuormitus kasvaa, on käytettävä nykyisiä säännöksiä. Suunnittelu- ja toteutusjärjes-

telmänä tulee ensisijaisesti käyttää eurokoodia, mutta muukin järjestelmä voi tulla kysee-
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seen, kuten edellä todettiin. Jos alkuperäisen rakenteen osalta on käytetty muuta suun-

nittelu- ja toteutusjärjestelmää kuin eurokoodia, tulee korjaus- ja muutostyön suunnitte-

lussa huomioida mahdolliset ristiriitaisuudet eri järjestelmien välillä, niin ettei rakenne 

korjaus- ja muutostyön seurauksena heikkene.  

 

6.5 Seuraamusten vakavuus 

 

6.5.1 Seuraamusluokat 

 

Rakennukset jaetaan eri seuraamusluokkiin niihin mahdollisesti kohdistuvien vaurioiden 

perusteella. Seuraamusluokkien avulla pyritään ottamaan huomioon rakenteen riskialt-

tius sekä mahdollisen vaurion tai vian oletetut seuraamukset rakenteen suunnittelussa 

ja toteutuksessa. 

 

Seuraamukset ovat vakavia silloin kun rakenteen vauriosta tai viasta voi aiheutua suuria 

henkilövahinkoja tai hyvin suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vakavaan seuraamus-

luokkaan, eli seuraamusluokkaan CC3, kuuluvat MRL 150 d §:n mukaiset erittäin vaati-

vat hankkeet sekä MRL 120 d §:n mukaiset poikkeuksellisen vaativat hankkeet. Seuraa-

musluokkaan CC1 kuuluvat rakenteet ovat sellaisia, joiden mahdollisesta vauriosta tai 

viasta syntyy vain vähäisiä henkilövahinkoja tai hyvin pieniä yhteiskunnallisia vaikutuk-

sia. Seuraamusluokkaan CC2 kuuluvat rakenteet, jotka eivät kuulu seuraamusluokkaan 

CC1 tai CC3. Rakennuksen eri osat tai rakenteet voivat kuulua myös eri seuraamusluok-

kiin, mikäli eri seuraamusluokkiin kuuluvat osat tai rakenteet ovat toisistaan rakenteelli-

sesti riippumattomia. (YmA 477/2014 4 §)  

 

Kuvassa 3 on annettu esimerkkejä eri seuraamusluokkiin kuuluvista rakennuksista ja 

rakenteista. 
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Kuva 3. Seuraamusluokkien määrittely rakennuksille ja rakenteille (SRMK, Rakenteiden lujuus ja 
vakaus, Kantavien rakenteiden suunnitteluperusteet 2016, s. 23). 
 

Eri seuraamusluokkien kuvaukset eivät ole täysin selkeitä, vaan ne jättävät osittain tul-

kinnanvaraa ja herättävät kysymyksiä. Esimerkiksi CC3-luokassa mainitut raskaasti 

kuormitetut rakenteet tai suuret jännevälit: Milloin kuormitus tai jänneväli on niin suuri, 

että rakennus kuuluu seuraamusluokkaan CC3? Entä mikä on rajana suurelle ihmismää-

rälle rakennuksessa? 

 

Useissa rakennusvalvonnoissa on linjattu, että jännevälien raja-arvot seuraamusluokan 

CC3 osalta ovat samat kuin ns. hallilain mukaiset rajat. Hallilakia on käsitelty tarkemmin 
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kappaleessa 6.8. On usein myös linjattu, että esimerkiksi koulun liikuntasali ylittää hen-

kilömäärältään CC3:n rajan. 

 

Seuraamusten vakavuuteen ja suunnittelutehtävän vaativuuteen vaikuttavat useat 
tekijät, kuten rakennuksen koko ja käyttötarkoitus, rakennuspaikka ja sen lähiym-
päristö, rakenteiden mittasuhteet ja ominaispiirteet. Täten sekä seuraamusten va-
kavuus että suunnittelutehtävän vaativuus tulee arvioida tapauskohtaisesti. Esi-
merkiksi urheiluhallin ja varastohallin, suunnittelutehtävä voi olla kummassakin ta-
pauksessa vaativa, mutta mahdolliset seuraamukset voivat urheiluhallin tapauk-
sessa olla suuria, mutta varastohallin osalta keskisuuria. (SRMK, Rakenteiden lu-
juus ja vakaus, Kantavien rakenteiden suunnitteluperusteet 2016, s. 8) 

 

Suunnittelun osalta seuraamusluokka vaikuttaa muun muassa suunnitelmien laadunvar-

mistusmenettelyihin, luotettavuusluokkiin, epäedullisten kuormien kertoimeen (KFI) sekä 

onnettomuusmitoitustilanteen vaurionsietokyvyn määrittelyihin.  

 

Kuormakertoimen KFI avulla huomioidaan epäedullisten kuormien vaikutukset kantavien 

rakenteiden suunnittelussa. Seuraamusluokassa CC3 KFI-arvo on 1,1, CC2:ssa 1,0 ja 

CC1:ssä 0,9. Eli mitä vaativampi seuraamusluokka on kyseessä, sitä suurempi varmuus-

kerroin rakenteisiin kohdistuville kuormituksille annetaan. KFI-kerrointa käytetään sekä 

pysyville että hyötykuormille. 

 

Rakennusten jako seuraamusluokkiin onnettomuusmitoitustilanteessa on esitetty ympä-

ristöministeriön ohjeessa Rakenteiden lujuus ja vakaus, Rakenteiden kuormat 2019. On-

nettomuusmitoitustilanteessa normaalimitoitustilanteen seuraamusluokat CC2 ja CC3 

jaetaan rakennusten ja rakenteiden koon perusteella alaluokkiin a ja b siten, että luo-

kassa b mahdolliset seuraamukset ovat suurempia. Onnettomuusmitoitustilanteen seu-

raamusluokkaan CC2a kuuluvat esimerkiksi rakennukset, joissa on enintään neljä maan-

päällistä kerrosta. CC2b-luokkaan kuuluvat muut rakennukset, jotka eivät ole CC1- tai 

CC3-seuraamusluokassa. CC3a-luokkaan kuuluvat esimerkiksi 9-15-kerroksiset asuin-, 

konttori- ja liikerakennukset. CC3b-luokkaan kuuluvat esimerkiksi konserttisalit, teatterit, 

urheilu- ja näyttelyhallit sekä katsomot. (SRMK, Rakenteiden lujuus ja vakaus, Raken-

teiden kuormat 2019, s. 37) 

 

Toteutuksen osalta seuraamusluokka vaikuttaa toteutusluokkaan sekä toteutuksen laa-

dunvarmistusmenettelyihin. Toteutusluokka määrittää muun muassa tarkastuksen tyyp-

piin, tarkastuksen suorittavan osapuolen, tarkastuksen laajuuden sekä dokumentoinnin 

tason sekä mittojen tarkastuksen kantavia rakenteita koskevien toteutusstandardien mu-

kaisesti. 
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6.5.2 Seuraamusluokka korjaus- ja muutostyössä 

 

Korjaus- ja muutostyössä rakennuksen tai sen osan seuraamusluokka voi muuttua, mi-

käli rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu. Seuraamusluokka voi muuttua esimerkiksi sil-

loin, jos varastotila muutetaan kokoontumistilaksi. Tällöin henkilömäärä rakennuksessa 

voi kasvaa niin suureksi, että seuraamusluokka muuttuu CC3-luokkaan.  

 

Seuraamusluokan muuttuminen vaativampaan suuntaan tulee aina huomioida ja tarkas-

tella huolellisesti sekä suunnittelussa että toteutuksessa. Toteutuksen osalta tulee myös 

erityisesti arvioida tarkempien tutkimusten tarve, mikäli toteutuksen laadunvarmistus ei 

ole ollut uuden seuraamusluokan ja siitä johtuvan toteutusluokan mukainen. 

 

Jos onnettomuusmitoitustilanteen seuraamusluokka muuttuu vaativampaan suuntaan, 

on tarkasteltava myös rakenteen vaurionsietokyvyn riittävyys uudessa onnettomuusmi-

toitustilanteen seuraamusluokassa. 

 

6.6 Rakennesuunnitelmat 

 

6.6.1 Rakennesuunnitelmien sisältö 

 

Rakennesuunnitelmissa tulee esittää kaikki olennaiset asiat suunnitteluun, toteutukseen 

sekä rakennuksen käyttöön ja huoltoon liittyen. Suunnitelmissa tulee esittää suunnittelu-

tehtävään liittyen seuraavat asiat: 

 

1) rakennejärjestelmän rakenteellista toimintaa ja jäykistämistä kuvaavat raken-
nemallit; 
2) seuraamusten vakavuus, toteutusta koskevat vaatimukset tai toteutusluokka, 
ympäristöolosuhteiden rasitusta kuvaava luokka sekä tarvittaessa toleranssi-
luokka; 
3) kuormat ja kuormien yhdistelyt; 
4) voimasuureet; 
5) rakennustuotteiden ominaisuuksille asetetut vaatimukset; 
6) murtorajatila- ja käyttörajatilatarkastelut sekä kyseeseen tulevat onnettomuus-
mitoitustarkastelut sekä mitoitus palotilanteessa; 
7) rakenteiden ja rakenteiden toiminnallisten osien ja kiinnitysten sekä liitosten 
mitat sekä nostettavien elementtien paino ja painopisteen paikka; 
8) säilyvyys- ja käyttöikätarkastelut; 
9) toteutuksen aikaisen ja valmiin rakenteen jäykistys- ja vakavuustarkastelu; 
10) korjaus- ja muutostyössä säilytettävät ja purettavat rakenteet; 
11) uusien ja säilytettävien rakenteiden käyttöön ja huoltoon vaikuttavat tiedot. 
(YmA 477/2014 5 §) 
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Varsinkin uudisrakentamishankkeissa yllä mainitut tiedot on rakennesuunnitelmien li-

säksi esitetty kootusti rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirjassa. 

Myös korjaus- ja muutostyön yhteydessä, hankkeen laajuus huomioiden, olisi hyvä koota 

nämä olennaiset rakennesuunnittelun perustiedot yhteen asiakirjaan. Tällöin ne olisivat 

helposti kaikkien hankkeen osapuolien löydettävissä.  

 

Rakenteiden käyttöön ja huoltoon vaikuttavat tiedot tulee rakennesuunnitelmien lisäksi 

lisätä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen. Rakennesuunnittelijan tehtävä on koota 

oman suunnittelualansa huoltoa, tarkastuksia ja käyttöikää koskevat tiedot käyttö- ja 

huolto-ohjeeseen. (YmA 477/2014 6 §) 

 

Kaikki rakenteen toteuttamiseksi tarvittavat tiedot ja vaatimukset tulee koota toteutus-

asiakirjaan ennen kyseisen rakennusosan toteutusta. Toteutusasiakirjoihin kuuluvat las-

kelmat, piirustukset, työselostus, laadittu rakenteiden kuntotutkimus sekä mahdolliset 

muut selvitykset. (YmA 477/2014 6 §) 

 

6.6.2 Rakennesuunnitelmien tarkastaminen 

 

Rakennesuunnitelmat tulee tarkastaa ennen kuin ne toimitetaan rakennusvalvontaan. 

Laadunvarmistuksen taso rakennesuunnitelmien osalta määräytyy sekä seuraamusten 

vakavuuden että suunnittelutehtävän vaativuuden perusteella: 

 

 Seuraamusluokan ollessa CC1 tai suunnittelutehtävän vaativuusluokan ollessa 

tavanomainen, voi suunnittelija itse tarkastaa suunnitelmat. 

 Seuraamusluokan ollessa CC2 tai suunnittelutehtävän vaativuusluokan ollessa 

vaativa, tulee henkilöllä, joka suorittaa laadunvarmistuksen, olla suunnitteluteh-

tävän vaativuusluokan mukainen kelpoisuus. 

 Seuraamusluokan ollessa CC3 tai suunnittelutehtävän vaativuusluokan ollessa 

poikkeuksellisen vaativa tai erittäin vaativa, tulee henkilön, joka suorittaa laadun-

varmistuksen, olla hankkeen suunnitteluorganisaation ulkopuolella ja hänellä tu-

lee olla suunnittelutehtävän vaativuusluokan mukainen kelpoisuus. (YmA 

477/2014 7 §) 

 

Rakennesuunnitelmien tarkastussuunnitelma tulee laatia, jos rakennuksen tai yksittäisen 

rakenneosan seuraamusluokka on CC2 tai CC3. Tarkastussuunnitelmassa kuvataan 
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suunnitelmien tarkastusmenettelyt, tarkastuksen vastuuhenkilöt ja vastuuhenkilöiden 

suhde rakennesuunnittelun projektiorganisaatioon. (YmA 477/2014 7 §) 

 

6.6.3 Rakenteiden suunniteltu käyttöikä 

 

Rakennesuunnittelija määrittelee rakenteille suunnitellun käyttöiän. Tyypillisesti käyte-

tään vähintään 50 vuoden käyttöikää, mutta vaikeasti uusittavat rakenteet, kuten perus-

tukset ja kantava betonirunko, sekä merkittävät rakennukset suunnitellaan yleensä 100 

vuoden suunniteltua käyttöikää käyttäen. Suunniteltu käyttöikä vaikuttaa esimerkiksi 

käytettyihin rakennusaineisiin, ympäristöolosuhteisiin liittyviin rasitusluokkiin sekä ilmas-

tonmuutoksesta johtuviin luonnonkuormien suunnitteluarvoihin. (YmA 477/2014 7 § & 

SRMK, Rakenteiden lujuus ja vakaus, Kantavien rakenteiden suunnitteluperusteet 2016, 

s. 12) 

 

Korjaus- ja muutostyön yhteydessä säilytettävien rakenteiden jäljellä oleva käyt-
töikä perustuu rakenteiden kuntotutkimukseen (SRMK, Rakenteiden lujuus ja va-
kaus, Kantavien rakenteiden suunnitteluperusteet 2016, s. 12). 

 

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön yhteydessä tulee siis arvioida vanhojen rakentei-

den jäljellä oleva käyttöikä. Tämän käyttöiän määrittää yleensä kuntotutkija. Rakenne-

suunnittelijan tehtävänä on määrittää uusien tai muutettavien rakenteiden käyttöikä. Kui-

tenkin rakennesuunnittelijan tulee huolehtia, että kaikki rakenteisiin liittyvät tiedot vie-

dään käyttö- ja huolto-ohjeeseen. 

 

6.7 Pohjarakenteet 

 

Ympäristöministeriön asetusta pohjarakenteista 465/2014 (YmA 465/2014) sovelletaan 

rakennusten pysyvien ja työnaikaisten pohjarakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen 

sekä pohjarakenteiden korjaus- ja muutostyöhön (YmA 465/2014 1 §). 

 

Asetuksen soveltamisesta rakennuksen korjaus- ja muutostyössä sekä käyttötarkoituk-

sen muutoksessa sanotaan: 

 

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön sekä käyttötarkoituksen muutoksen suunnit-
telussa ja toteutuksessa on otettava huomioon ja erityisestä syystä selvitettävä 
rakennuksen ja sen pohjarakenteiden ominaispiirteet ja kunto sekä selvitettävä 
pohjarakenteen kuormituksen mahdollinen lisääntyminen. Rakenteiden osittaisen 
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muutoksen yhteydessä on varmistettava, että siitä rakennejärjestelmälle aiheutu-
vat muutokset eivät vaikeuta tämän asetuksen 3 §:n mukaisten vaatimusten täyt-
tymistä. 
 
Kun pohjarakenteiden kuormitus ei lisäänny rakennuksen korjaus- ja muutostyön 
tai käyttötarkoituksen muutoksen johdosta, mutta pohjarakenteiden kunto edellyt-
tää niiden vahvistamista, voidaan soveltaa rakennuksen rakentamisajankohtana 
voimassa olleita säännöksiä sekä kyseisenä ajankohtana vallinnutta hyvää raken-
tamistapaa. 
 
Kun pohjarakenteen kuormitus lisääntyy rakennuksen korjaus- ja muutostyön tai 
käyttötarkoituksen muutoksen johdosta, on pohjarakenteiden suunnittelussa ja to-
teutuksessa sovellettava tämän asetuksen 2–7 §:ää uusien ja vahvistettavien poh-
jarakenteiden osalta. (YmA 465/2014 12 §) 

 

Asetuksen teksti korjaus- ja muutostyön sekä käyttötarkoituksen muutoksen osalta on 

hyvin samankaltainen kuin kantavien rakenteiden asetuksessa. Eli olennaista on selvit-

tää rakenteiden ominaispiirteet ja kunto sekä kuormituksen mahdollinen lisääntyminen. 

Rakentamisajankohdan säännöksiä voidaan noudattaa, jos rakenteen kuormitus ei 

kasva. Jos kuormitus kasvaa, tulee noudattaa nykyistä asetusta. Tällöin tulee soveltaa 

asetuksen 2-7 §:ää, jotka ovat: 

 

 2 § Pohjarakenteiden lujuus ja vakaus 

 3 § Pohjarakenteiden suunnittelu ja toteutus 

 4 § Geotekninen suunnittelu 

 5 § Seuraamusten vakavuus 

 6 § Rakennuspaikan ja ympäristön tutkimukset 

 7 § Pohjarakennesuunnitelmat 

 

Edellä mainittuja kohtia käsitellään seuraavissa kappaleissa korjaus- ja muutostyön nä-

kökulmasta. 

 

6.7.1 Pohjarakenteiden lujuus ja vakaus 

 

Pohjarakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ne säilyttävät lujuutensa ja va-

kautensa koko niiden suunnitellun käyttöiän ajan. Pohjarakenteista aiheutuva haitta lä-

hiympäristölle, ihmisten terveydelle ja viihtyvyydelle sekä viereisille rakennuksille tulee 

olla mahdollisimman vähäinen. (YmA 465/2014 2 §)  

 

Korjaus- ja muutostyön yhteydessä tulee huomioida, ettei rakentamisesta aiheudu vaa-

raa tai haittaa lähiympäristölle, ihmisille eikä viereisille rakennuksille 
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Pohjarakenteiden kunto tulee tarvittaessa varmistaa korjaus- ja muutostyön yhteydessä.  

Pohjarakenteisiin tehtävät korjaukset ja muutokset tulee aina tehdä pohjarakennesuun-

nittelijan ohjeiden mukaisesti.  

 

6.7.2 Pohjarakenteiden suunnittelu ja toteutus 

 

Kuten kantavien rakenteiden suunnittelun osalta, myös pohjarakenteiden suunnittelun 

osalta tulee ensisijaisesti käyttää eurokoodia. Rakennuspaikan mahdolliset paikalliset 

erityisolosuhteet tulee kuitenkin aina huomioida, mikäli ne johtavat suurempiin kuorman 

arvoihin tai erilaiseen kuormien jakaantumiseen. (SRMK, Rakenteiden lujuus ja vakaus, 

Pohjarakenteiden suunnittelu 2018, s.6) 

 

Jos pohjarakenteiden kuormitus ei rakennuksen korjaus- ja muutostyössä kasva, voi-

daan noudattaa rakentamisajankohdan suunnittelu- ja toteutusjärjestelmää. Kuitenkin, 

kuten kantavien rakenteiden suunnittelussa, on pohjarakenteidenkin suunnittelussa 

syytä arvioida esimerkiksi luonnonkuormien mitoitusarvojen riittävyyttä nykytilanteessa.  

 

Jos pohjarakenteiden kuormitus kasvaa, on käytettävä nykyisiä säännöksiä. Suunnittelu- 

ja toteutusjärjestelmänä tulee ensisijaisesti käyttää eurokoodia, mutta muukin järjes-

telmä voi tulla kyseeseen. Jos alkuperäisen rakenteen osalta on käytetty muuta suunnit-

telu- ja toteutusjärjestelmää kuin eurokoodia, tulee korjaus- ja muutostyön suunnitte-

lussa huomioida mahdolliset ristiriitaisuudet eri järjestelmien välillä, niin ettei pohjaraken-

teet korjaus- ja muutostyön seurauksena heikkene.  

 

6.7.3 Geotekninen suunnittelu 

 

Geoteknisessä suunnittelussa tulee huomioida rakennuspaikan ja sen lähiympäristön 

olosuhteet sekä lähellä olevat rakennukset perustuksineen. Suunnittelussa tulee myös 

mahdollinen tuleva rakentaminen niin, ettei sitä vaikeuteta. (YmA 465/2014 4 §) 

 

Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä pohjarakenteita tulee vahvistaa, jos kuormitus 

kasvaa tai jos pohjarakenteiden huono kunto sitä edellyttää. Myös korjaus- ja muutos-

työssä tehtävät muut muutokset voivat edellyttää muutoksia pohjarakenteisiin. Esimer-

kiksi lähelle rakennettava rakennus, jonka perustukset ovat merkittävästi syvemmällä 

kuin vanhan rakennuksen perustukset, saattaa edellyttää perustusten vahvistamista.  
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6.7.4 Seuraamusten vakavuus 

 

Seuraamusten vakavuus määritellään samalla tavoin kuin kantavien rakenteiden osalta. 

Pohjarakenteen suunnittelussa tulee huomioida itse rakennuksen seuraamusluokka. 

Pohjarakenteiden seuraamusluokan tulee olla vähintään sama kuin yläpuolisen raken-

nuksen tai sen osan seuraamusluokka. Jos pohjarakenteiden osalta seuraamusluokka 

on vaativampi kuin rakennuksen osalta, ei sillä ole vaikutusta itse rakennuksen seuraa-

musluokkaan. 

 

Kantavien rakenteiden yhteydessä, kappaleessa 6.5.1 esitetyssä kuvassa 3, on seuraa-

musluokan CC3 kohdalla mainittu luiskat sekä penkereet ja muut rakenteet, jotka sijait-

sevat siirtymien haittavaikutuksille herkissä ympäristöissä erityisesti hienorakeisten 

maalajien alueilla. Muilta osin pohjarakenteiden seuraamusluokkiin ei ole otettu kantaa. 

 

6.7.5 Rakennuspaikan ja ympäristön tutkimukset 

 

Pohjatutkimukset ovat osa geoteknistä suunnittelua. Rakennuslupahakemukseen tulee 

liittää pohjatutkimusten perusteella tehty perustamis- ja olosuhdeselvitys, josta käy ilmi 

muun muassa maaperän laatu, rakennuksen korkeusasema, pohjaveden pinta ja sen 

muutoksesta aiheutuvat mahdolliset haitat, rakennuspaikasta tai sen läheisestä vesis-

töstä aiheutuva tulvariski, radonhaitan torjunta sekä mahdolliset saastuneet maamassat 

ja niiden käsittely. (YmA 216/2015 9 §) 

 

Korjaus- ja muutostyön yhteydessä tulee edellä mainitut asiat esittää tarvittavissa määrin 

hankkeen ominaisuudet ja tehtävien korjaus- ja muutostöiden luonne huomioiden. 

 

6.7.6 Pohjarakennesuunnitelmat 

 

Pohjarakennesuunnitelmissa tulee esittää kaikki olennaiset asiat pohjarakenteiden 

suunnitteluun, toteutukseen sekä rakennuksen käyttöön ja huoltoon liittyen. Suunnitel-

missa tulee esittää soveltuvassa laajuudessa samat asiat kuin kantavien rakenteiden 

osalta on mainittu kohdassa 6.6.1. 
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6.8 Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastaminen 

 

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista 300/2015 (tu-

tummin hallilaki) tuli voimaan vuonna 2015. Se velvoitti arvioimaan ennen sen voimaan-

tuloa rakennettujen laajarunkoisten hallien rakenneturvallisuutta. Lain siirtymäsäännök-

sen mukaan arviointi tuli olla tehtynä neljän vuoden kuluessa lain voimaantulosta, eli 20. 

maaliskuuta 2019 mennessä, jos rakennuksen rakennesuunnittelusta, rakentamisesta ja 

rungon toimituksesta olivat vastanneet toisistaan riippumattomat tahot. Jos tahot eivät 

ole olleet riippumattomia toisistaan, tuli arviointi olla tehtynä jo 20. maaliskuuta 2017. 

(Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista 2015 9 §) 

 

Teoriassa ennen vuotta 2015 rakennetut laajarunkoiset rakennukset tulisi olla tarkas-

tettu, kuten laki edellyttää, mutta käytännössä tarkastamattomia rakennuksia varmasti 

löytyy. Ongelma on, ettei laajarunkoisista rakennuksista löydy mitään rekisteriä, jonka 

avulla tarkastuksia voitaisiin valvoa. Rakennuksen omistaja on vastuussa tarkastuksen 

suorittamisesta.  

 

Syynä lain tekemiseen oli lukuisat ongelmat ja romahdukset hallimaisten rakennusten 

osalta. Ongelmat eivät ole täysin poistuneet lain myötä, vaan uusissakin hankkeissa on 

ollut ongelmia, vaikka ongelmista ja riskeistä on tiedotettu laajasti. Uusien laajarunkois-

ten hallien osalta on syytä edellyttää erityismenettelytoimenpiteitä, mikäli hallilain mukai-

set kriteerit jännevälien osalta täyttyvät. Hallilakia sovelletaan kohteissa, joiden seuraa-

vat tunnusmerkit täyttyvät: 

 

Tätä lakia sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa rakennusluvan saaneeseen 
laajarunkoiseen rakennukseen, jota käytetään sen pääasiallisen käyttötarkoituk-
sen mukaan urheilu-, virkistys- tai vapaa-ajan toimintaan, kaupan palvelujen tar-
joamiseen tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen taikka eläinsuojana, ja joka 
lisäksi täyttää seuraavat tunnusmerkit: 
 
1) rakennuksessa on laajarunkoinen osa, jonka kerrosala jossain kerroksessa on 
vähintään 1 000 neliömetriä; ja 
2) rakennuksen kattokannattajat ovat: 
a) tehdasvalmisteiset ja niiden jänneväli on vähintään 18 metriä; tai 
b) paikalla valmistetut ja niiden jänneväli on vähintään 15 metriä. 
 
Lakia sovelletaan lisäksi ennen tämän lain voimaantuloa rakennusluvan saanee-
seen maneesiin, jonka paikalla rakennettujen kattokannattajien jänneväli on vähin-
tään 15 metriä tai tehtaassa valmistettujen kattokannattajien jänneväli on vähin-
tään 18 metriä.  
 
Lakia ei sovelleta rakennuksiin, joiden kantavia rakenteita koskevien rakenne-
suunnitelmien ja kantavien rakenteiden toteutuksen vaatimustenmukaisuus on ra-
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kennuslupavaiheessa tai rakennustyönaikaisen valvonnan aikana tai vapaaehtoi-
sesti ennen tämän lain voimaantuloa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mu-
kaisessa erityismenettelyssä tai ulkopuolisessa tarkastuksessa taikka muussa 
vastaavassa tämän lain arviointia koskevat vaatimukset täyttävässä menettelyssä 
osoitettu. (Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioin-
nista 2015 1 §) 
 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry on laatinut Rakennusten rakenteellisen tur-

vallisuuden tarkastusohjeen (RIL 269-2015) laajarunkoisten rakennusten tarkastamisen 

ohjeeksi. Ohjeessa on kerrottu tarkastamisen periaatteet.  

 

Hallilaissa ei ole esitetty lakia valvovaa viranomaista. Rakennusvalvonnan resurssit sel-

vittää ja puuttua lain edellyttämien tarkastusten tekemättä jättämiseen, ovat vähäiset. 

Laajarunkoisen rakennuksen korjaus- ja muutostyön tai käyttötarkoituksen muutoksen 

yhteydessä on kuitenkin selvitettävä, onko tarkastus tehty. Mikäli sitä ei ole tehty, tulee 

se edellyttää tehtäväksi. Kuvassa 4 on esimerkki laajarunkoisen rakennuksen arviointi-

todistuksesta.  
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Kuva 4. Esimerkki laajarunkoisen rakennuksen arviointitodistuksesta. (RIL 269-2015 Rakennus-
ten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje 2015, s. 76).  
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7 Rakennuksen paloturvallisuus 

 

7.1 Lainsäädäntö 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä sen nojalla annetut ympäristöministeriön asetukset 

ohjaavat paloturvallisuuden suunnittelua ja toteuttamista rakentamisessa. Rakennuksen 

kunnossapidosta on osaltaan määrätty myös pelastuslaissa, jossa on määritetty raken-

nuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan velvollisuuksista pitää rakennus ja 

sen ympäristö paloturvallisuuden osalta kunnossa. Heidän huolehtimisvelvollisuuteensa 

kuuluu lain mukaan mm. palo- ja poistumisturvallisuuden, uloskäytävien, pelastusteiden 

ja paloturvallisuuteen liittyvien laitteistojen ja ilmanvaihtolaitteiden kunnossapidosta huo-

lehtiminen. Heidän tulee myös huolehtia siitä, että tulisijat ja hormit tarkastetaan ja nuo-

hotaan säännöllisesti. Toiminnanharjoittajan velvollisuus on myös tietyissä kohteissa, 

kuten hoitolaitoksissa, laatia poistumisturvallisuusselvitys sekä huolehtia sen päivittämi-

sestä määrävälein tai toiminnan muuttuessa. (Pelastuslaki 2011 9 - 22 §) 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain olennainen tekninen vaatimus 117 b § käsittelee paloturval-

lisuutta: 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja 
rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla paloturvalliseksi. Palon 
syttymisen vaaraa on rajoitettava. Rakennuksen kantavien rakenteiden on oltava 
sellaiset, että ne palon sattuessa kestävät vähimmäisajan ottaen huomioon raken-
nuksen sortuminen, poistumisen turvaaminen, pelastustoiminta ja palon hallintaan 
saaminen. Palon ja savun kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa sekä palon 
leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin on pystyttävä rajoittamaan. Rakennuksen 
rakentamisessa on käytettävä paloturvallisuuden kannalta soveltuvia rakennus-
tuotteita ja teknisiä laitteistoja. 
 
Rakennuksen on oltava sellainen, että siinä olevat voivat palon sattuessa pelas-
tautua tai heidät voidaan pelastaa. Pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentami-
sessa otettava huomioon. Lupaviranomainen voi edellyttää laadittavaksi turvalli-
suusselvityksen poistumisturvallisuuden kannalta erittäin vaativasta kohteesta. 
(MRL 1999 117 b §) 
 

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 2017 (YmA 848/2017) tuli 

voimaan 1.1.2018 osana koko rakentamismääräyskokoelman uusimista. Asetusta tulee 

noudattaa sen voimaantulon jälkeen vireille tulleissa hankkeissa. Vuonna 2017 vireille 

tulleisiin hankkeisiin sovelletaan siis vielä vanhoja säännöksiä. Rakennuksen olennaiset 

tekniset vaatimukset paloturvallisuuden osalta täyttyvät, mikäli hanke suunnitellaan ja 
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toteutetaan asetuksen mukaisesti ns. taulukkomitoituksella. Asetus antaa mahdollisuu-

den suunnitella rakennus tai sen osa myös oletettuun palonkehitykseen perustuen. Täl-

löin puhutaan paloluokasta P0. Tässä opinnäytetyössä ei käsitellä oletettuun palonkehi-

tykseen perustuvaa tapaa. Paloturvallisuusasetuksen lisäksi ympäristöministeriö on jul-

kaissut asetusta tukevan Perustelumuistion ympäristöministeriön asetukseen rakennus-

ten paloturvallisuudesta 2017 (Paloturvallisuusasetuksen perustelumuistio). Perustelu-

muistiossa kuvataan ja nimensä mukaisesti perustellaan joitakin asetuksen kohtia tar-

kemmin kuin itse asetuksessa.  

 

Rakennuksen paloturvallisuuteen liittyen on julkaistu myös Ympäristöministeriön asetus 

savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta 2017 (YmA 745/2017), sen perustelu-

muistio sekä ohjeita. Asetuksessa on säännöksiä koskien savupiippujen suunnittelua, 

rakentamista ja ylläpitoa sekä niiden ja niihin vaikuttavien korjaus- ja muutostöiden suun-

nittelua ja rakentamista. Korjaus- ja muutostöiksi katsotaan savupiipun jälkiasentaminen, 

savupiipun tai savuhormin korjaaminen tai pinnoittaminen, tulisijan vaihtaminen tai muut-

taminen sekä uuden savuhormin asentaminen savupiippuun tai muussa käytössä ollee-

seen rakennusosaan. (YmA 745/2017 1 §) 

 

7.2 Paloturvallisuusasetuksen soveltaminen korjaus- ja muutostyössä 

 

Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä voidaan tietyin edellytyksin noudattaa rakenta-

misajankohdan määräyksiä nykyisen asetuksen soveltamisalan mukaan.  Asetusta so-

velletaan uudisrakentamisessa ja rakennuksen laajentamisessa tai sen kerrosalaan las-

kettavan tilan lisäämisessä. Korjaus- ja muutostyön osalta asetuksessa sanotaan: 

 

Asetusta sovelletaan myös rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, jos rakennus 
tai sen osa muuttuu korjaus- ja muutostyön seurauksena paloturvallisuuden kan-
nalta vaarallisemmaksi ja rakennuksen paloturvallisuuden parantaminen on sen 
vuoksi perusteltua korjaus- ja muutostyön laatu ja henkilöturvallisuuden vaarantu-
misen estäminen huomioon ottaen (YmA rakennusten paloturvallisuudesta 1 §). 
 

Kun arvioidaan tarvetta soveltaa nykyistä asetusta korjaus- ja muutostyössä, tulee siis 

selvittää milloin rakennus tai sen osa muuttuu paloturvallisuuden kannalta vaarallisem-

maksi ja miten korjaus- ja muutostyön laatu sekä henkilöturvallisuus tulee ottaa huomi-

oon. Silloin kun nykyistä asetusta ei tarvitse soveltaa korjaus- ja muutostyössä, voidaan 

noudattaa rakentamisajankohdan säännöksiä. Paloturvallisuusasetuksen perustelu-

muistiossa sanotaan käyttötarkoituksen muutoksen osalta: 
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Käyttötarkoitus muuttuu yleensä paloturvallisuuden kannalta vaarallisemmaksi sil-
loin kun uudessa käyttötarkoituksessa on tiukempi vaatimustaso. Esimerkiksi päi-
väkäytön muuttaminen ympärivuorokautiseksi ja käyttötarkoitukseen liittyvän pa-
lokuormaryhmän muuttuminen korkeampaan palokuormaryhmään. (Paloturvalli-
suusasetuksen perustelumuistio 2017, s.3) 
 

Paloturvallisuusasetuksen perustelumuistiossa sanotaan myös, ettei rakennuksen palo-

turvallisuustasoa saa heikentää korjaus- ja muutostyössä, vaan sen tulisi olla vähintään 

rakennukselle aiemmin myönnetyn luvan mukainen. Käyttötarkoituksen ja tilajärjestely-

jen muutosten vaikutus vaadittavaan turvallisuustasoon tulee tarkastella erikseen. Voi-

massa olevien lievempien säännösten vaatimustaso on kuitenkin hyväksyttävä. Eli jos 

nykyiset vaatimukset ovat lievempiä kuin rakentamisajankohdan vaatimukset, riittää että 

korjaus- ja muutostyö täyttää nykyvaatimukset. Rakennukseen tehtävä laajennus ei 

yleensä aiheuta muutoksia olemassa olevaan rakennukseen, mikäli laajennus ei hei-

kennä olemassa olevan rakennuksen paloturvallisuutta. (Paloturvallisuusasetuksen pe-

rustelumuistio 2017, s. 3) 

 

Paloturvallisuusasetuksen soveltamista rakennuksen korjaus- ja muutostyössä on selvi-

tetty RIL 195-1-2018 Rakenteellinen paloturvallisuus, Yleiset perusteet ja ohjeet -julkai-

sussa. Ohjeen mukaan rakennuksen korjaus- ja muutostyöt eivät yleensä muuta raken-

nusta paloturvallisuuden kannalta vaarallisemmaksi, jollei sen käyttötarkoitus muutu (RIL 

195-1-2018, s. 19).  Perustelumuistion mukaan kuitenkin myös tilajärjestelyjen muutos-

ten vaikutus vaadittavaan turvallisuustasoon on tarkasteltava erikseen. 

 

7.3 Korjaus- ja muutostyön laatu 

 

Paloturvallisuusasetuksen soveltamisalassa mainittua korjaus- ja muutostyön laatua ei 

ole selitetty mitenkään paloturvallisuusasetuksessa eikä sen perustelumuistiossa. Kor-

jaus- ja muutostyön laadulla tarkoitettaneen sitä, että millaisesta korjaus- ja muutos-

työstä on kyse. Eli onko kyseessä esimerkiksi rakennuksen pienehkö ylläpitokorjaus vai 

mittava peruskorjaus. Korjaus- ja muutostyön laatua arvioitaessa on olennaista, miten 

merkittäviä korjaus- tai muutostoimenpiteitä tehdään. 

 

RIL 195-1-2018:ssa korjaus- ja muutostyön laadun on tulkittu liittyvän vain käyttötarkoi-

tuksen muutokseen tai lisärakentamiseen kuvan 5 mukaisesti. Taulukon mukaan palo-

turvallisuusvaatimuksia ei ole, jos rakennuksen tai sen käyttötarkoitus ei muutu tai jos 
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käyttötarkoitusta muutetaan helpompaan suuntaan. Tällöin vaatimuksia voidaan kuiten-

kin harkita, jos henkilöturvallisuudessa on puutteita. Mikäli käyttötarkoitus muuttuu ris-

kialttiimmaksi, tulee paloturvallisuutta parantaa, mikäli se on perusteltua. 

 

 
Kuva 5. Yleissääntöjä paloturvallisuusvaatimuksista korjausrakentamisessa (RIL 195-1-2018, 
s.18).  
 

Kuvan 5 mukaan lisärakentamisessa vaipan sisäpuolelle pyritään lähelle vaatimustasoa. 

Kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennukseen tehtävään laajennukseen 

ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen sovelletaan, mitä uuden rakennuksen ra-

kentamisesta säädetään, ellei 117 a–117 g §:ssä tarkoitetuista olennaisista teknisistä 

vaatimuksista muuta johdu. (MRL 113 §) Vaatimus koskee myös lisärakentamista vaipan 

sisäpuolelle. Eli jos nykyvaatimuksista on tarvetta poiketa, on poikkeamalle haettava 

joko poikkeamislupaa MRL 171 §:n mukaisesti tai vähäistä poikkeamaa rakennusluvan 

yhteydessä MRL 175 §:n mukaisesti. Poikkeama tulee perustella. Mikäli poikkeamaa 

haetaan rakennusluvan yhteydessä, on poikkeaman tarpeesta syytä keskustella raken-

nusvalvontaviranomaisen kanssa jo varhaisessa vaiheessa, ennen kuin rakennuslupaa 

haetaan. 

 

7.4 Henkilöturvallisuus 

 

Korjaus- ja muutostyön seurauksena henkilöturvallisuus ei saa vaarantua. Henkilöturval-

lisuuteen vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi rakennuksen ominaisuudet ja käyttäjien pe-

rehtyneisyys rakennukseen sekä käyttäjien kyky pelastautua tai tulla pelastetuiksi. 

 

RIL 195-1-2018 mukaan henkilöturvallisuus muuttuu helpompaan tai riskialttiimpaan 

suuntaan käyttötarkoituksen muuttuessa kuvan 6 mukaisesti. Käyttötarkoitus muuttuu 
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henkilöturvallisuuden osalta helpompaan suuntaan silloin kun ihmisten toimintakyky kas-

vaa. Riskialttiimmaksi käyttötarkoitus muuttuu silloin kun ihmisten toimintakyky vastaa-

vasti vähenee.   

 

 

Kuva 6. Rakennuksen käytön riskialttius henkilöturvallisuuden kannalta (RIL 195-1-2018, s. 19). 
 

Kuvan 6 mukaan käyttötarkoitus muuttuu henkilöturvallisuuden kannalta helpompaan 

suuntaan esimerkiksi silloin kun kokoontumistila muuttuu työpaikkatilaksi. Tällöin kor-

jaus- ja muutostyössä ei välttämättä tarvitse noudattaa nykyisiä asetuksia, vaan suun-

nittelussa ja toteutuksessa voidaan noudattaa rakentamisajankohdan säännöksiä. Mah-

dolliset puutteet henkilöturvallisuudessa tulee aina korjata. Käyttötarkoitus muuttuu ris-

kialttiimmaksi, mikäli muutos on päinvastainen, eli työpaikkatila muuttuu kokoontumisti-

laksi. Tällöin tulee noudattaa nykyistä paloturvallisuusasetusta.  

 

Kuvasta 6 poiketen rakennuksen riskialttiutta ja nykyisten säännösten noudattamistar-

vetta on syytä tarkastella hankekohtaisesti myös silloin kun käyttötarkoitus muuttuu esi-

merkiksi työpaikkatilasta asuinhuoneistoksi. Tällöin siirrytään tilan päiväkäytöstä tilan 

ympärivuorokautiseen käyttöön ja käyttäjiksi tulevat myös lapset.  

 

7.5 Rakennuksen paloluokka 

 

Rakennukset jaetaan paloluokkiin P0 – P3 rakennusten ominaisuuksien perusteella. Pa-

loluokassa P0 rakennuksen tai sen osan paloturvallisuussuunnittelu perustuu oletettuun 
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palonkehitykseen. P0-paloluokkaa ei käsitellä tässä opinnäytetyössä. Muissa paloluo-

kissa paloturvallisuussuunnittelu tehdään asetuksessa annettujen taulukoiden mukai-

sesti. Rakennuksessa voi olla myös useita eri paloluokkia.  

 

Paloluokassa P1 rakennus suunnitellaan niin, että sen kantava runko kestää riittävän 

varmasti sortumatta koko palokuorman palamisen ja jäähtymisen ajan. Rakennuksen 

kokoa ja henkilömäärää ei ole rajoitettu. 

 

Paloluokassa P2 rakennuksen kantavan rungon vaatimukset voivat olla paloteknisesti 

paloluokkaa P1 vähäisempiä. Paloluokassa P2 on asetettu vaatimuksia pintojen ominai-

suuksille ja paloturvallisuutta parantaville laitteille, kuten esimerkiksi automaattiselle 

sammutuslaitteistolle. Lisäksi rakennuksen kokoa ja henkilömäärää on rajoitettu raken-

nuksen käyttötarkoituksen mukaan. P2-luokan rakennus voi olla enintään kahdeksan-

kerroksinen, mikäli se on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. 

 

P3-paloluokka on paloluokista vähäisin, eikä sille itsessään aseteta palonkestovaatimuk-

sia, lukuun ottamatta mahdollisia osastointeja ja rakennusten välisiä palomuureja. P3-

paloluokan rakennuksia ovat esimerkiksi omakoti- ja rivitalot, jotka ovat korkeintaan kak-

sikerroksisia ja joiden päällekkäiset kerrokset kuuluvat samaan asuntoon. Riittävä tur-

vallisuustaso saavutetaan P3-paloluokassa rakennuksen kokoa ja henkilömäärää rajoit-

tamalla. (YmA 848/2017 8 § & Paloturvallisuusasetuksen perustelumuistio 2017, s.9) 

 

Paloluokan muuttumista on tarkasteltava rakennuksen korjaus- ja muutostyön yhtey-

dessä silloin kun rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu, käyttäjien henkilömäärä tai paik-

kaluku kasvaa, rakennuksen kerrosluku, korkeus tai kerrosala kasvaa tai palo-osaston 

koko muuttuu.  

 

7.6 Rakennuksen käyttötarkoitus 

 

Paloturvallisuusasetuksessa rakennuksen pääkäyttötarkoitukset jaetaan seitsemään eri 

kategoriaan; asuntoihin, majoitustiloihin, hoitolaitoksiin, kokoontumis- ja liiketiloihin, työ-

paikkatiloihin, tuotanto- ja varastotiloihin sekä autosuojiin. Lisäksi tuotanto- ja varastotilat 

jaetaan vielä kahteen eri palovaarallisuusluokkaan niiden toiminnan mukaan. Palovaa-

rallisuusluokassa 1 ovat toiminnat, joihin liittyy vähäinen tai kohtuullinen palovaara ja 

palovaarallisuusluokassa 2 ovat toiminnat, joihin liittyy huomattava tai suuri palovaara 

tai joissa voi esiintyä räjähdysvaara. 
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Eri käyttötarkoitukset ovat paloturvallisuuden kannalta erilaisia. Käyttötarkoitusten omi-

naisuuksia paloturvallisuuden näkökulmasta voidaan jaotella sen mukaan mihin vuoro-

kauden aikaan tiloja käytetään; vain päiväaikaan vai vuorokauden ympäri, sekä sen mu-

kaan, miten hyvin käyttäjät tuntevat tilat ja miten he kykenevät tarvittaessa pelastautu-

maan itse tai toisten avustamina tiloista. 

 

Rakennuksen käyttötarkoitus vaikuttaa paloturvallisuuteen monella tavalla. Paloturvalli-

suusasetuksen perusteella se vaikuttaa muun muassa palokuormaryhmään, rakennuk-

sen kokoon ja henkilömäärään, kantavien ja jäykistävien rakenteiden luokkavaatimuk-

siin, palo-osastojen kokoihin ja osastoivien rakenteiden luokkavaatimuksiin, pintojen 

luokkavaatimuksiin, kulkureittien mittoihin, uloskäytävien lukumäärään ja mittoihin sekä 

paloturvallisuuteen liittyviin laitteistoihin.  

 

Edellisten kappaleiden perusteella rakennuksen käyttötarkoituksen muutos vaativam-

paan suuntaan edellyttää ainakin nykyisen asetuksen noudattamista korjaus- ja muutos-

työssä. Käyttötarkoituksen muutos voi johtaa myös rakennuksen paloluokan muuttumi-

seen, jolloin rakennuksen rakenteille ja ominaisuuksille voi tulla entistä tiukempia vaati-

muksia. Muuan muassa tätä tulisi miettiä rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista 

suunniteltaessa. Ei ole välttämättä järkevää muuttaa rakennuksen käyttötarkoitusta niin, 

että rakennuksen ominaispiirteitä joudutaan muuttamaan merkittävästi. (RIL 195-1-2018, 

s.31) 

 

Paloturvallisuusasetusta ja sen soveltamista korjaus- ja muutostyössä arvioidaan ase-

tuksen eri pykälien osalta seuraavissa kappaleissa. 

 

7.7 Palokuormaryhmät 

 

Rakennuksen palo-osastot jaetaan palokuormaryhmiin niiden käyttötarkoituksen mu-

kaan määräytyvän palokuorman tiheyden perusteella. Palokuormaryhmiä on kolme: 

 

 palokuormaryhmään alle 600MJ/m² kuuluvat asunnot, majoitustilat, hoitolaitok-

set, työpaikkatilat, autosuojat, osa kokoontumis- ja liiketiloista (ravintolat, koulut, 

liikuntahallit, teatterit, kirkot, päiväkodit, päivähoitolaitokset ja korkeintaan 

300m²:n palo-osastokoon myymälätilat) sekä kuivamuuntajat 
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 palokuormaryhmään 600MJ/m² - 1200MJ/m² kuuluvat asuinrakennusten irtaimis-

tovarastot, enintään 50m²:n varastot, moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltotilat, 

osa kokoontumis- ja liiketiloista (näyttelyhallit, kirjastot, ja yli 300m²:n palo-osas-

tokoon myymälätilat) sekä jätehuoneet 

 palokuormaryhmään yli 1200MJ/m² kuuluvat yli 50m²:n varastot sekä tietyt tuo-

tantotilat ja öljymuuntajat  

 tuotanto- ja varastotilojen palokuorma määritetään kohdekohtaisesti. 

(YmA 848/2017 7 § & RIL 195-1-2018, s.39) 

 

Ennen vuotta 1997 palokuormaryhmät määritettiin eri tavoin kuin nykyisin. Tämä tulee 

huomioida sitä aiemmin rakennettujen rakennusten korjaus- ja muutostyössä selvittä-

mällä rakennuksen eri tilojen nykyisenmukaiset palokuormaryhmät. (RIL 195-1-2018, 

s.40) 

 

Palokuormaryhmä voi muuttua vaativampaan suuntaan esimerkiksi silloin, jos asuinra-

kennuksen tiloja muutetaan liiketiloiksi tai jos asuinrakennukseen rakennetaan irtaimis-

tovarasto tai jätehuone. Palokuormaryhmän muutos voi vaikuttaa esimerkiksi kantaville 

ja osastoiville rakenteille asetettaviin vaatimuksiin. Käytännössä palokuormaryhmän 

muuttuminen liittyy lähes aina rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutokseen.  

 

Jos rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä palokuorma-

ryhmä muuttuu vaativampaan suuntaan, niin tällöin käyttötarkoituksen katsotaan muut-

tuvan paloturvallisuuden kannalta vaarallisemmaksi ja nykyistä paloturvallisuusasetusta 

tulee noudattaa (Paloturvallisuusasetuksen perustelumuistio 2017, s. 3). Jos tuotanto- ja 

varastotilojen palokuorma kasvaa merkittävästi tai palovaarallisuusluokka muuttuu vaa-

tivampaan suuntaan, tulee nykyistä asetusta noudattaa. 

 

7.8 Rakenteiden kantavuuden säilyttäminen 

 

Rakennuksen kantavien rakenteiden tulee säilyttää kantavuutensa määrätyn ajan palon 

alkamisesta, jotta henkilöiden turvallinen poistuminen olisi mahdollista ja jotta pelastus- 

ja sammutustöille olisi riittävästi aikaa. Kantavien rakenteiden kantavuutta kuvataan kir-

jaimella R. 
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Paloluokassa P3 ei pääsääntöisesti ole vaatimuksia kantaville ja jäykistäville rakenteille. 

P1- ja P2-paloluokkien kantavien ja jäykistävien rakenteiden luokkavaatimukset on esi-

tetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Kantavien ja jäykistävien rakenteiden luokkavaatimukset P1- ja P2-paloluokan ra-
kennuksissa (YmA 848/2017, taulukko 3). 
 

 

 

Taulukosta 1 voidaan havaita eri palokuormaryhmien vaikutukset luokkavaatimuksiin 

sekä paloluokan P1 ja P2 eroavaisuudet rakenteiden kantavuusvaatimusten suhteen. 
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Jos palokuormaryhmä tai paloluokka muuttuu vaativampaan suuntaan, aiheutuu siitä ko-

vempia vaatimuksia rakenteille. Myös jos P2-paloluokan 2-kerroksiseen rakennukseen 

rakennetaan yksi tai useampi lisäkerros, kantavien rakenteiden luokkavaatimus kasvaa, 

vaikkei paloluokka ja palokuormaryhmä kasvakaan. On myös hyvä huomioida, että jos 

tavalliseen P3-luokan 2-kerroksiseen asuintaloon halutaan rakentaa ullakolle asuintiloja, 

muuttuu rakennuksen paloluokka muutostyön takia P2-paloluokkaan. Tällöin kantaville 

ja jäykistäville rakenteille tulee luokkavaatimus R30. 

 

Jos korjaus- ja muutostyön seurauksena rakennuksen käyttötarkoitus tai sen osan käyt-

tötarkoitus muuttuu vaativampaan suuntaan, tulee rakenteiden palonkestävyyttä mah-

dollisesti parantaa. Palonkestävyyttä voidaan parantaa esimerkiksi erilaisilla levytyksillä, 

ruiskutteilla ja koteloinneilla. Myös automaattisen sammutuslaitteiston avulla voidaan vä-

hentää riskiä kantavien rakenteiden sortumiseen tulipalossa. Jos käyttötarkoitus ei 

muutu tai se muuttuu helpompaan suuntaan, voidaan kantavat rakenteet yleensä säilyt-

tää ennallaan. (RIL 195-1-2018, s. 53) 

 

Rakennuksen kuntoa tutkittaessa on hyvä kiinnittää huomiota kantavien rakenteiden pa-

losuojausten, kuten esimerkiksi teräsrakenteiden palosuojamaalausten ja rakenteiden 

palosuojakotelointien kuntoon.  

 

7.9 Palon rajoittaminen palo-osastoon 

 

7.9.1 Osastoinnit ja osiin jaot 

 

Palo-osastoinnin tarkoitus on estää tulipalon leviämistä rakennuksessa. Osastoivilla ra-

kenteilla pyritään hidastamaan tulipalon leviämistä palo-osastosta toiseen. Näin saa-

daan turvattua ihmisten poistumista palavasta rakennuksesta sekä helpotetaan pelas-

tus- ja sammutustyötä. Osastoinnilla turvataan myös omaisuutta. Paloturvallisuusase-

tuksen korjaus- ja muutostyötä koskevassa soveltamissäännössä uusien asetusten so-

veltamisvaatimus on sidottu erityisesti henkilöturvallisuuteen, ei niinkään omaisuuden 

suojaan. 

 

Erilaisia osastointitapoja ovat kerrososastointi, pinta-alaosastointi ja käyttötarkoitusosas-

tointi. Kerrososastoinnilla tarkoitetaan sitä, että rakennuksen eri kerrokset palo-osastoi-
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daan erilleen toisistaan. Porrashuone on yleensä oma osasto. Pinta-alaosastointi tarkoit-

taa sitä, että rakennuksen osat on jaettu osastoihin niiden pinta-alan mukaan. Pinta-ala-

osastoinnilla pyritään turvaamaan omaisuutta. Asetuksessa on annettu eri käyttötarkoi-

tuksiin sidottuja enimmäispinta-aloja, jota pienempiin osastoihin rakennukset tulee jakaa. 

Käyttötarkoitusosastoinnilla erotetaan esimerkiksi palokuormaltaan tai henkilöturvalli-

suuden kannalta erilaiset tilat toisistaan. Esimerkiksi asuinrakennuksen irtaimistovaras-

tot tulee erottaa muista tiloista palo-osastoinnilla, sillä niiden palokuorma on yleensä suu-

rempi kuin muiden tilojen.  

 

Palo-osastojen sisällä tiloja voidaan jakaa palon ja savun leviämistä rajoittaviin osiin. 

Tällöin puhutaan osiin jaosta. Osiin jako on osastointia kevyempi tapa estää tulipalon 

leviämistä, eikä sille asetettavat vaatimukset ole samanlaisia kuin osastoinnille asetetta-

vat vaatimukset. Osiin jakoa käytetään esimerkiksi majoitustiloissa eri majoitushuonei-

den välisissä seinissä. Myös ullakkotiloissa sekä alapohja- ja yläpohjaonteloissa käyte-

tään osiin jakoa palon hallitsemiseksi. (RIL 195-1-2018, s. 60) 

 

Eri osastointitavat eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan niitä käytetään tapauskohtaisesti 

yhtä aikaa. Eri käyttötarkoitusten mukaiset palo-osastojen ja osiin jakojen enimmäis-

pinta-alat on kerrottu paloturvallisuusasetuksen taulukossa 5.  

 

Korjaus- ja muutostyössä osastointien toteuttaminen voi olla toisinaan hankalaa. Van-

hoissa rakennuksissa voi olla myös esimerkiksi suojelumääräyksiä, jotka voivat osaltaan 

estää uusien osastoivien rakenteiden rakentamista. Tällöin rakennuksen palo- ja henki-

löturvallisuuden parantamista tulee suunnitella muilla tavoin. (RIL 195-1-2018, s.61) 

 

Korjaus- ja muutostyössä esimerkiksi tilan käyttötarkoituksen muutos voi vaikuttaa tilan 

palokuormaryhmään ja sitä kautta osastoivien rakenteiden paloluokkavaatimukseen. Jos 

osastokokoja tai osastoivien rakenteiden sijaintia muutetaan, on arvioitava muutoksen 

vaikutusta rakennuksen paloturvallisuuteen. Muutosten vaikutus henkilö- ja poistumis-

turvallisuuteen on aina tarkasteltava.  

 

Tutkittaessa rakennuksen kuntoa on kiinnitettävä huomiota osastovien rakenteiden sekä 

rakenteisiin tehtyjen läpivientien palokatkojen tiiviyteen ja kuntoon. 
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7.9.2 Osastoivat rakennusosat  

 

Osastoivien rakennusosien tulee olla rakenteiltaan sellaisia, että ne estävät palon leviä-

misen osastosta toiseen määrätyn ajan. Osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset 

on esitetty taulukossa 2. Taulukosta voidaan havaita eri palokuormaryhmien ja paloluok-

kien vaikutukset osastoivien rakennusosien luokkavaatimuksiin. Korjaus- ja muutos-

työssä osastoivien rakennusosien vaatimukset muuttuvat vaativampaan suuntaan, jos 

palokuormaryhmä tai paloluokka muuttuu vaativammaksi. 

 

Taulukko 2. Osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset (YmA 848/2017, taulukko 6). 
 

 

 

Yleisesti osastoinnille asetetaan vaatimus sekä tiiviyden E että eristävyyden I osalta. 

Esimerkiksi merkintä EI60 tarkoittaa, että rakenne säilyttää tiiviyden ja eristävyyden tuli-

palossa vähintään 60 minuuttia. Joissain tapauksissa on hyväksyttävää käyttää vain tii-

viyden E täyttävää rakennusosaa, mutta tällöin tulee varmistua, ettei henkilöturvallisuus 



52 

 

 

vaarannu ja ettei palo-osaston toisella puolella ole lähettyvillä helposti syttyvää materi-

aalia, mikä pääsisi rakenteen huonon eristävyyden takia syttymään. Tällaisia rakennus-

osia ovat esimerkiksi jotkut lasirakenteet. (RIL 195-1-2018, s. 69) 

 

Mikäli korjaus- ja muutostyössä paloluokka tai palokuormaryhmä muuttuu, niin osastoi-

vien rakennusosien vaatimukset kasvavat. Myös jos P2-luokan 2-kerroksiseen raken-

nukseen rakennetaan lisää kerroksia, osastoivien rakennusosien vaatimukset kasvavat, 

vaikkei paloluokka tai palokuormaryhmä muutukaan. 

 

7.9.3 Ovet, ikkunat ja luukut 

 

Osastoivassa rakennusosassa olevan, pinta-alaltaan alle 7 m2:n, oven, ikkunan ja luukun 

palonkestävyysvaatimus on vähintään puolet kyseisen rakennusosan palonkestävyys-

vaatimuksesta. Kyseinen puolitussääntö ei koske välipohjia eikä kellareita, joiden lattian 

etäisyys sisäänkäyntitasosta on yli 14 metriä. Jos osastoivassa seinässä on useita ovia, 

ikkunoita tai luukkuja, tulee kokonaisuutta arvioida niiden yhteispinta-alan mukaan. Sei-

nässä olevien ovien, ikkunoiden ja luukkujen kokonaisala ei saa olla yli 10 prosenttia 

seinän pinta-alasta. Jos pinta-ala on yli 10 prosenttia seinän pinta-alasta, tulee kyseisten 

ovien, ikkunoiden ja luukkujen täyttää sama palonkestävyysvaatimus kuin itse seinära-

kenteen. (YmA 848/2017 17 § & RIL 195-1-2018, s.70) 

 

Korjaus- ja muutostyössä osastoivaan seinään tehtävien uusien ovien, ikkunoiden ja 

luukkujen osalta tulee huolehtia, että joko uusien ja vanhojen aukkojen yhteispinta-ala ei 

kasva yli 10 prosenttiin seinän pinta-alasta, tai että niiden palonkestävyys vastaa seinän 

palonkestävyysvaatimusta. 

 

Osastoivat ovet, lukuun ottamatta alle 56 metriä korkeiden rakennusten asuinhuoneisto-

jen kerrostaso-ovia, tulee olla varustettu sulkimin. Myös majoitustilojen osiin jakavissa 

ovissa tulee olla sulkimet. (YmA 848/2017 17 §) 

 

Korjaus- ja muutostyössä vanhojen osastoivien ovien ja ikkunoiden palonkestävyyttä tu-

lee arvioida. Ne eivät välttämättä täytä nykyisiä vaatimuksia, mutta jos ne on rakenta-

misajankohtana hyväksytty osastoiviksi, niin ne voidaan RIL 195-1-2018:n mukaan 

yleensä hyväksyä kunnostettavaksi vähintään alkuperäisiä vastaaviksi. (RIL 195-1-2018, 

s. 72) 
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Jos korjaus- ja muutostyössä rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu asunnoista majoitus-

tiloiksi, tulee kerrostaso-oviin lisätä sulkimet. 

 

7.9.4 Läpiviennit, palokatkot 

 

Osastoivien rakenteiden läpiviennit eivät saa heikentää rakennusosan osastoivuutta. Lä-

pivienneillä tarkoitetaan osastoivan rakennusosan läpi johdettuja putkia, roiloja, kanavia, 

johtoja, savupiippuja, hormeja sekä kuljetinlaitteistoja. Läpivientien kohdalle osastoivaan 

rakenteeseen tehdään palokatko, jonka tarkoitus on tiivistää osastoivan rakenteen läpi-

menevä läpivienti niin, että osastoivan rakenteen palonkestävyys ei heikkene. Läpivien-

tien osalta ei voida käyttää edellisen kappaleen puolitussääntöä, vaan niiden osalta pa-

lonkestovaatimuksen tulee olla sama kuin osastoivan rakenteen. 

 

Palokatkotuotteiden valmistajien ilmoittamat käyttöiät palokatkoille vaihtelevat noin 10 ja 

25 vuoden välillä. Palokatkojen tarkastus ja huolto tulee tehdä määrävälein, rakennuk-

sen käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti. RIL 270-2018 Palokatkojen suunnittelu, toteutus 

ja huolto 2018 mukaan palokatkojen tarkastukseen käytettäviä menettelytapoja ovat sil-

mämääräinen tarkastelu, valotestit, valokuva- tai videokuvaus, tiiveyskokeet sekä raken-

nepaksuuksien mittaaminen. Yleensä normaalissa rakennuksen kuntotarkastuksessa 

niiden silmämääräinen tarkastelu on riittävää. Korjausrakentamisessa ja vanhojen ra-

kennusten osalta myös muut menettelytavat voivat olla tarpeen. Tuotteiden valmistajien 

tarkastusmenettelyvaatimukset tulee myös huomioida tarkastuksia tehtäessä. Palokat-

kojen tarkastuksesta ja huollosta tulee tehdä pöytäkirja, joka lisätään käyttö- ja huolto-

ohjeeseen. Kuvassa 7 on esimerkki palokatkojen tarkastus- ja huoltopöytäkirjasta. (RIL 

270-2018, s. 108) 
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Kuva 7. Palokatkojen tarkastus- ja huoltopöytäkirja (RIL 270-2018, s. 108). 
 

RIL 270-2018 mukaan palokatko tulee uusia, jos palokatkon rakenne on vaurioitunut, 

palokatkossa on käytetty ei-hyväksyttyjä ratkaisuja tai jos vanhaa ja uutta palokatkoa ei 

voida yhdistää. Palokatko tulee uusia myös silloin, jos se on toiminnallisesti käyttöikänsä 

lopussa, eikä sen käyttöä voida enää jatkaa. Jos palokatkoa korjataan, on tärkeää var-

mistaa käytettävien tuotteiden yhteensopivuus. Palokatkojen ominaisuudet voivat vaih-

della valmistajakohtaisesti. Esimerkiksi samankaltaisten palokatkotuotteiden rakenne-

paksuudet tai palokatkojen kanssa käytettävät eristeet voivat vaihdella. Yleensä palokat-

koja ei ole järkevää korjata, vaan ne on helpompaa korvata uusilla palokatkoilla. (RIL 

270-2018, s.92) 
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Jos korjaus- ja muutostyössä uusitaan taloteknisiä asennuksia, uusitaan käytännössä 

myös palokatkot. Jos asennuksia ei uusita, niin tällöin myös palokatko voidaan jättää 

ennalleen, edellyttäen että sen kunto on tarkastettu ja todettu hyväksi. 

 

7.9.5 Ilmanvaihtojärjestelmä 

 

Paloturvallisuusasetuksen mukaan ilmanvaihtojärjestelmä tulee suunnitella ja toteuttaa 

siten, ettei se myötävaikuta palon tai savukaasujen kulkeutumiseen vaaraa aiheuttaen. 

Korjaus- ja muutostyön yhteydessä tulee ilmanvaihtojärjestelmä tarkastaa. Mahdollinen 

ilmanvaihtokanavien epätiiveys, käytettyjen materiaalien ominaisuudet sekä läpivientien 

kunto vaikuttavat rakennuksen paloturvallisuuteen. (YmA 848/2017 19 § & RIL 195-1-

2018, s. 77) 

 

7.9.6 Ullakot ja ontelot 

 

Ullakoiden ja onteloiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huo-

miota niiden paloturvallisuuteen. Niiden sijainti ja ominaisuudet ovat sellaisia, että mah-

dollinen palon kehittyminen niissä on usein hyvin nopeaa. Ullakot ja ontelot tulee nykyi-

sen asetuksen mukaan jakaa 400m2:n osiin. Korjaus- ja muutostyössä on tärkeää, mutta 

usein myös sijainnin takia haastavaa, tutkia olemassa olevien ullakko- ja ontelotilojen 

osiin jaot ja niiden kunto. Tarvittaessa osiin jakoja tulee tehdä lisää. (RIL 195-1-2018, s. 

80) 

 

7.9.7 Ulkoseinät ja parvekkeet 

 

Palon leviäminen osastosta toiseen tulee pyrkiä estämään myös ulkoseinien ja parvek-

keiden kautta. Ulkoseinän kautta leviämistä rajoitetaan sekä osastointi- sekä pintaluok-

kavaatimuksilla. Ulkoseinissä olevien ikkuna- ja oviaukkojen sijoittelulla on myös suuri 

merkitys paloturvallisuuden kannalta. Parvekkeiden osastointitarpeeseen vaikuttaa se, 

onko parveke lasitettu vai ei. Lasitetun parvekkeen vaatimukset ovat kovemmat kuin la-

sittamattoman.  

 

RIL 195-1-2018 mukaan korjaus- ja muutostyössä ulkoseinien ja parvekkeiden palotur-

vallisuutta ei yleensä tarvitse parantaa, jos rakennuksen käyttötarkoitus ei muutu vaati-

vampaan suuntaan (RIL 195-1-2018, s. 83). 
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7.10 Palon kehittymisen rajoittaminen 

 

Palon kehittymistä voidaan rajoittaa materiaaleilla, jotka eivät syty tai levitä paloa hel-

posti. 

 

Rakennuksessa käytettävät materiaalit eivät saa myötävaikuttaa palon kehittymi-
seen vaaraa aiheuttavalla tavalla (YmA 848/2017 22 §). 

 

Asetus käsittelee ainoastaan rakennuksen materiaaleille asetettavia vaatimuksia. Ra-

kennuksen sisustukselle ja kalustukselle ei aseteta vaatimuksia rakennuslainsäädän-

nössä. (RIL 195-1-2018, s.89) 

 

Paloturvallisuusasetuksessa on annettu luokkavaatimuksia: 

 

 Sisäpuolisille pinnoille (tilan tai huoneen seinät, katto ja lattia) 

 Sisäpintojen suojaverhouksille 

 Ulkoseinän ulkopinnalle ja tuuletusvälin pinnoille 

 Lämmöneristeen eristävälle osalle 

 Yläpohjalle 

 Katteelle 

 

RIL 195-1-2018 mukaan korjaus- ja muutostyössä tulee huomioida, että vanhoissa ra-

kennuksissa on yleensä käytetty paljon puuta ja palavia eristeitä. Kantavaa puurunkoa 

ei yleensä uusita, vaan tarvittaessa sitä suojataan levyttämällä, jotta päästäisiin lähem-

mäs nykyistä vaatimustasoa. Jos palavia eristeitä sisältäviä rakenteita avataan, niin 

yleensä eristeet pyritään uusimaan nykyvaatimusten mukaisiksi. Jos rakennuksen käyt-

tötarkoitusta halutaan muuttaa, tulee sen soveltuvuutta aiottuun käyttötarkoitukseen ar-

vioida myös materiaalien kannalta. Rakennukset ovat yksilöitä, eivätkä ne sovellu mihin 

tahansa käyttöön. (RIL 195-1-2018, s. 90) 

 

Jos korjaus- ja muutostyössä pintoja tai lämmöneristeitä muutetaan palo-ominaisuuksil-

taan heikompaan suuntaan, on arvioitava muutoksen vaikutukset rakennuksen palotur-

vallisuuteen. Palavien eristeiden käytön osalta on nykyisessä asetuksessa annettu eri-

tyinen soveltamissääntö ulkoseinän lisälämmöneristämisen osalta (YmA 848/2017, tau-

lukko 8). 
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7.11 Palon leviämisen estäminen naapurirakennukseen 

 

Mahdollisen tulipalon leviäminen naapurirakennukseen tulee estää. Jos naapuriraken-

nus on yli kahdeksan metrin päässä, ei tarvetta palomuurille tai osastoinnille yleensä ole.  

Jos naapurirakennus on lähempänä, niin palon leviämisen estäminen tulee huomioida 

palomuurin, osastoinnin tai jossain tapauksessa automaattisen sammutusjärjestelmän 

avulla. Samalla tontilla ja samaa käyttötarkoitusta olevat rakennukset voivat joissain ta-

pauksissa kuulua samaan palo-osastoon, eikä niitä tarvitse tällöin erottaa palomuurilla 

tai osastoinnille, vaikka ne sijaitsisivat alle kahdeksan metrin päässä toisistaan. Palo-

muurien ja osastointien vaatimukset on esitetty paloturvallisuusasetuksessa sekä sen 

perustelumuistiossa. (YmA 848/2017 29 §) 

 

Korjaus- ja muutostyössä, jos käyttötarkoitus ei muutu, ei tarvetta palomuurin tai osas-

toinnin lisäämiselle yleensä ole, vaan voidaan edetä alkuperäisten ratkaisujen mukaan. 

Jos käyttötarkoitus muuttuu vaativampaan suuntaan, on mahdollista, että palomuuri tai 

palo-osasto joudutaan rakentamaan. Rakennuksen osan paloluokan muuttuessa, palon 

leviäminen toista paloluokkaa olevasta rakennuksen osasta toiseen on estettävä palo-

muurilla, sillä asetuksen mukaan eri paloluokkaa olevat rakennuksen osat tulee erottaa 

toisistaan palomuurilla (YmA 848/2017 4 §). 

 

Jos palomuurien tai osastoivien rakenteiden sijaintia muutetaan, noudatetaan uusissa 

rakenteissa yleensä nykyisiä vaatimuksia. Muutosten vaikutus poistumisturvallisuuteen 

on aina tarkasteltava. 

 

Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä palomuurien ja osastointien kunto tulee tarkas-

taa ja tarvittaessa korjata.  

 

7.12  Poistuminen palon sattuessa 

 

7.12.1 Yleiset vaatimukset 

 

Rakennuksesta tulee päästä poistumaan turvallisesti tulipalossa. Rakennuksessa tulee 

olla riittävästi uloskäytäviä, jotta poistumisaika rakennuksesta tulipalon sattuessa ei ole 
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liian pitkä. Uloskäytävien sijainteihin ja mitoitukseen on annettu asetuksessa säännök-

siä. Myös uloskäytävissä käytettäviin materiaaleihin, laitteisiin ja asennuksiin on otettu 

asetuksessa kantaa. (YmA 848/2017 31-36 §) 

 

Korjaus- ja muutostyössä poistumisreittien turvallisuus ja käytettävyys tulee selvittää. 

Mikäli havaitaan merkittäviä puutteita, ne tulee korjata, vaikkei käyttötarkoitus muuttuisi-

kaan. Poistumisreittien toteuttaminen täysin nykyisten säännösten mukaisesti voi joskus 

olla hankalaa. Olennaista on tällöin pyrkiä varmistamaan, ettei ihmisiä voi jäädä paloti-

lanteessa loukkuun. Vaikka poistumisreitit tai varatiet eivät täyttäisi kaikilta osin mää-

räyksiä, voivat ne kuitenkin olla korvaamattomia palotilanteessa. Poistumisreitin pituus 

ei ole niin olennainen vaatimus kuin sen leveys silloin kun rakennuksen tai sen osan 

käyttäjämäärä on suuri. (RIL 195-1-2018, s.122-127) 

 

Vanhojen rakennusten ovet voivat aueta poistumisen kannalta väärään suuntaan. Niiden 

kääntäminen ei RIL 195-2018 mukaan ole välttämättä perusteltua. Ovien kääntäminen 

on perusteltua silloin, jos rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu kokoontumistilaksi ja 

henkilömäärä kasvaa oleellisesti. (RIL 195-1-2018, s. 141) 

 

Jos rakennukseen tehdään tilamuutoksia, kuten esimerkiksi väliseinämuutoksia, on tar-

kasteltava niiden vaikutus poistumisturvallisuuteen. Käyttötarkoituksen muutoksen yh-

teydessä on aina tarkasteltava poistumisturvallisuus kokonaisuutena. Jos käyttötarkoitus 

muuttuu vaarallisemmaksi, on noudatettava nykyisiä määräyksiä. 

 

7.12.2 Turvallisuusselvitys ja poistumisaikalaskelma 

 

Turvallisuusselvityksestä on säädetty MRL 117 b §:ssä: ”Lupaviranomainen voi edellyt-

tää laadittavaksi turvallisuusselvityksen poistumisturvallisuuden kannalta erittäin vaati-

vasta kohteesta.” Turvallisuusselvityksessä esitetään poistumisaikalaskelma, arvio siitä 

miten kauan vaaraa aiheuttavien olosuhteiden kehittyminen tilassa kestää sekä arvio 

siitä riittääkö aika poistumiseen tai pelastamiseen vaaraa aiheuttavista olosuhteista. 

Poistumisaikalaskelmassa esitetään, kuinka kauan ihmisten poistuminen rakennuksesta 

omatoimisesti tai avustettuna kestää. Erittäin vaativia kohteita voivat olla esimerkiksi hoi-

tolaitokset, suuret kauppakeskukset ja yleisötilat sekä maanalaiset tilat. (RIL 195-1-

2018, s. 142-143) 
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Korjaus- ja muutostyössä tulee olemassa oleva turvallisuusselvitys ja poistumisaikalas-

kelma päivittää. Käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomai-

nen voi edellyttää turvallisuusselvityksen ja/tai poistumisaikalaskelman laatimista. 

 

7.13 Palotekniset laitteistot 

 

Paloteknisiä laitteistoja ovat palovaroitin, paloilmoitin sekä automaattinen sammutusjär-

jestelmä.  

 

Automaattisen sammutusjärjestelmän käyttö mahdollistaa useiden paloturvallisuusvaa-

timusten lieventämisen mahdollisuuden. Automaattisen sammutusjärjestelmän käytöllä 

voidaan saada helpotuksia muun muassa rakennuksen enimmäiskerrosalaan, henkilö-

määrään, kantavien rakenteiden ja osastoivien rakenteiden luokkavaatimuksiin, palo-

osastojen kokoon sekä kulkureittien enimmäispituuksiin ja uloskäytävien lukumäärään. 

(RIL 195-1-2018, s. 150) 

 

Korjaus- ja muutostyössä tulee paloteknisten laitteiden kunto selvittää. Mikäli laitteis-

toissa havaitaan puutteita, tulee ne korjata tai uusia. Jos käyttötarkoitus muuttuu vaati-

vampaan suuntaan, tulee paloteknisten laitteistojen tarve arvioida ja suunnitella palotur-

vallisuusasetuksen mukaan.  

 

7.14 Sammutus- ja pelastustehtävien järjestely 

 

Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyihin kuuluvat pelastustiet ja nostopaikat, sam-

mutustyössä käytettävä hissi, savunpoisto sekä kiinteä sammutusvesiputkisto. Raken-

nuksen korjaus- ja muutostyössä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyjen toimivuus 

tulee tarkastaa ja mahdolliset puutteet korjata. 

 

Jos korjaus- ja muutostyön takia savunpoistoihin tulee muutostarpeita, voidaan niihin 

usein hyödyntää olemassa olevia ikkunoita. 
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8 Rakennuksen käyttöturvallisuus 

 

8.1 Yleistä 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain olennainen tekninen vaatimus 117 d § käsittelee käyttötur-

vallisuutta: 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus sen käyttö-
tarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen 
käyttö ja huolto on turvallista. Rakennuksesta eikä sen ulkotiloista ja kulkuväylistä 
saa aiheutua sellaista tapaturman, onnettomuuden tai vahingon uhkaa, jota ei 
voida pitää hyväksyttävänä. (MRL 117 d §) 

 

Tapaturman, onnettomuuden tai vahingon uhkan hyväksyttävyyden arviointi perustuu 

rakennuksen tai sen osan tavalliseen, ennakoitavaan käyttöön. Käyttäjien tietoinen ja 

tahallinen riskialtis toiminta ei ole käyttöturvallisuussuunnittelun tai -toteutuksen kriteeri.  

 

Ympäristöministeriön asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta 1007/2017 (YmA 

1007/2017) tuli voimaan 1.1.2018, osana koko rakentamismääräyskokoelman uusimista. 

Asetusta tulee noudattaa sen voimaantulon jälkeen vireille tulleissa hankkeissa. Vuonna 

2017 vireille tulleisiin hankkeisiin sovelletaan siis vielä vanhoja säännöksiä. 

 

Tämä asetus koskee uutta rakennusta, rakennuksen laajennusta ja rakennuksen 
kerrosalaa lisäävää tilaa sekä rakennuspaikan välitöntä ympäristöä. 
 
Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tätä asetusta on sovellettava, jos alkupe-
räinen ratkaisu on turvallisuuden tai terveydellisyyden kannalta ilmeisen haitalli-
nen. Rakennuksen korjaus- ja muutostyöt voidaan muutoin tehdä alkuperäistä rat-
kaisua noudattaen. Muutokset eivät saa heikentää käyttöturvallisuutta. 
 
Tätä asetusta on sovellettava rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen, jos ra-
kennuksen tai sen osan käyttötarkoitus muuttuu riskillisemmäksi.  
(YmA 1007/2017 1 §) 

 

8.1.1 Rakennuksen korjaus- ja muutostyö 

 

Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä käyttöturvallisuusasetusta tulee siis noudattaa, 

jos alkuperäinen ratkaisu on turvallisuuden tai terveydellisyyden kannalta ilmeisen hai-

tallinen. Haitallisuutta ei ole määritetty asetuksessa eikä sen perustelumuistiossa. Ym-

päristöministeriön internetsivuilla käyttöturvallisuusvaatimuksen osalta viitataan kuiten-

kin kolmeen suureen riskiryhmään:  
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1. kaatumiset, liukastumiset ja putoamiset; liikkuvan käyttäjän törmäys tai puristu-
misriskit sekä liikkuvan kohteen tai siitä irtoavien osien aiheuttamat iskut, leikkaa-
miset ja likistämiset. 
 
2. palo-, sähkö- tai räjähdystapaturmat; Paloturvallisuudesta säädetään asetuk-
sessa rakennuksen paloturvallisuudesta. Sähköturvallisuudesta säädetään sähkö-
turvallisuuslaissa ja sen nojalla. 
 
3. ajoneuvon liikkumisesta aiheutuvat onnettomuudet rakennuksissa ja rakennus-
paikoilla. 
 
(Ympäristöministeriö 2020. Maankäyttö ja rakentaminen, Lainsäädäntö ja ohjeet, 
Rakentamismääräyskokoelma, Käyttöturvallisuus)  
 

Käyttöturvallisuusasetuksessa käsitellään yllä mainituista kolmesta riskiryhmästä koh-

tien 1. ja 3. asioita. Kohdassa 2. mainittujen palotapaturmien estämiseen pyritään edel-

lisessä luvussa käsitellyn paloturvallisuusasetuksen avulla, eikä sitä käsitellä tässä lu-

vussa. Sähkö- ja räjähdysturvallisuutta ei käsitellä tässä työssä. Ne eivät kuulu raken-

nusvalvontaviranomaisen valvonnan piiriin. Sähköturvallisuutta valvoo Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto (Tukes) ja räjähdysturvallisuutta osaltaan sekä Tukes, pelastusviran-

omainen että poliisi. 

 

Ei voida yksiselitteisesti määrittää, onko jokin ratkaisu aina ilmeisen haitallinen, vaan 

siihen vaikuttavat esimerkiksi rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennusta käyttävät ihmi-

set. Esimerkiksi asuinrakennuksessa ilmeisen haitallista voivat olla täysin eri asiat kuin 

tuotantorakennuksessa. Käyttötarkoitukseltaan samankaltaiset rakennukset eroavat toi-

sistaan, joten mitään yksiselitteistä vastausta haitallisuuden arviointiin ei varmasti voida 

saada, vaan jokaisen korjaus- ja muutostyön yhteydessä tulee haitallisuus arvioida erik-

seen. Kuitenkin tässä tutkimuksessa pyritään saamaan esille tiettyjä peruslähtökohtia 

haitallisuuden arvioimiseksi.  

 

Topten-tulkintakortin 117 d 03 C Lasirakenteet 2018 mukaan haitallisuuden arvioinnissa 

pitää ottaa huomioon käyttäjäjoukon ominaisuudet ja tilan avoimuus erilaisille käyttäjille. 

Sen mukaan haitallisuutta pitää arvioida erikseen törmäysvaaran ja lasirakenteen kestä-

vyyden osalta sekä putoamisvaaran, käytön ja huollon osalta. (Topten-tulkintakortti 117 

d 03 C 2018, s. 4) Tulkintaa voidaan soveltaa muihinkin kuin lasirakenteisiin. 

 

Korjaus- ja muutostyössä ilmeisen haitallisia asioita arvioidaan seuraavissa kappaleissa. 

Muutokset eivät saa heikentää käyttöturvallisuutta. 
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8.1.2 Käyttötarkoituksen muutos 

 

Käyttöturvallisuusasetusta tulee soveltaa silloin, kun rakennuksen tai sen osan käyttö-

tarkoitus muuttuu asetuksen sanan mukaisesti riskillisemmäksi. Riskillinen-sanalla tar-

koitettaneen riskialtista, vaarallista tai turvatonta. Tässä opinnäytetyössä käytetään ase-

tuksen mukaista sanaa riskillinen. Perustelumuistiossa ympäristöministeriön asetukseen 

rakennuksen käyttöturvallisuudesta 2017 (Käyttöturvallisuusasetuksen perustelumuis-

tio) sanotaan, että riskillisyyden arvioinnissa tulee huomioida käyttäjäjoukon ominaisuu-

det, kuten esimerkiksi lapsien osuus tilan käyttäjinä sekä tilan avoimuus erilaisille käyt-

täjille. (Käyttöturvallisuusasetuksen perustelumuistio 2017, s. 3) 

 

Rakennuksen käyttötarkoitus vaikuttaa sen käyttöturvallisuusvaatimuksiin. Esimerkiksi 

kokoontumistilan vaatimukset ovat erilaiset kuin työpaikkatilan vaatimukset. Kuten palo-

turvallisuudenkin osalta viime luvussa todettiin, käyttöturvallisuuden osalta myös tiloja 

käyttävien ihmisten ominaisuuksilla on vaikutusta. Tiloissa, joissa on käyttäjinä lapsia, 

vanhuksia tai liikuntarajoitteisia, on tiukemmat käyttöturvallisuusvaatimukset kuin esi-

merkiksi työpaikkatiloissa, joita käyttävät tyypillisesti työikäiset, hyväkuntoiset ihmiset. 

 

Topten-tulkintakortin 117 d 03 C Lasirakenteet 2018 mukaan riskillisyyden arvioinnissa 

pitää ottaa huomioon käyttäjäjoukon ominaisuudet ja tilan avoimuus erilaisille käyttäjille, 

kuten esimerkiksi lapsille. Sen mukaan riskillisyyden lisääntymistä pitää arvioida erik-

seen törmäysvaaran ja lasirakenteen kestävyyden osalta sekä putoamisvaaran, käytön 

ja huollon osalta. (Topten-tulkintakortti 117 d 03 C 2018, s. 4) Riskillisyyden arvioinnin 

kriteerit ovat siis samat kuin haitallisuuden arvioinnin kriteerit. Tulkintaa voidaan soveltaa 

muihinkin kuin lasirakenteisiin.  

 

Jos rakennuksen käyttötarkoitus palautetaan alkuperäiseen käyttöönsä, voidaan Top-

ten-tulkintakortin mukaan uudisrakentamista koskevista säännöksistä joissakin tapauk-

sissa poiketa poikkeamismenettelyllä (Topten-tulkintakortti 117 d 03 C 2018, s. 4). 

 

Käyttötarkoituksen muuttumista vaarallisempaan suuntaan, selvitetään seuraavissa 

kappaleissa.  
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8.2 Putoamisen ja harhaan astumisen estäminen 

 

8.2.1 Portaat ja tasanteet 

 

Portaiden ja tasanteiden tulee olla turvallisia ja käyttötarkoitukseensa soveltuvia. Käyt-

töturvallisuusasetus antaa säännöksiä portaiden ja tasanteiden rakenteista ja mitoituk-

sesta.  

 

Portaan on oltava turvallinen ja tarkoitukseensa soveltuva. Portaan pinta ei saa 
olla liukas. Poistumisalueen sisäisen portaan vähimmäisleveys on 0,85 metriä. Tä-
män mitan sisäpuolelle voivat kuitenkin ulottua käsijohteet ja jalkalistat. 
 
Jokaiselta poistumisalueelta on oltava mahdollista kuljettaa uloskäytävän kautta 
liikkumiskyvytön henkilö paareilla. Jos poistumisalueen sisäinen kulkureitti ulos-
käytävään muissa kuin asuinrakennuksissa kulkee alueen sisäisen portaan kautta, 
on portaan oltava niin väljä, että liikkumiskyvyttömän henkilön kuljettaminen paa-
reilla on mahdollista. 
 
Kerrostasojen välisen portaan on oltava katettu. Asuinkerrostalossa, jossa ei ole 
hissiä, kerrostasojen välisen portaan on lisäksi saatava luonnonvaloa ja siinä on 
oltava vähintään yksi välitasanne. (YmA 1007/2017 3 §) 
 

Korjaus- ja muutostyön yhteydessä tulee selvittää portaiden turvallisuus. Ilmeisen haital-

lista on mahdollinen portaiden liukkaus, sillä se aiheuttaa käyttäjälle riskin loukkaantua. 

Jos poistumisalueita tai niiden kulkuyhteyksiä muutetaan, tulee portaiden rakenne ja mi-

toituksen riittävyys tarkastaa, mutta kyse ei ole ilmeisen haitallisesta rakenteesta, eli täl-

löin voidaan noudattaa rakentamisajankohdan säännöksiä.   

 

Perustelumuistiossa on sanottu portaan tarkoitukseensa soveltuvuudella tarkoitettavan 

sitä, että sen mitoituksessa on otettu huomioon henkilömäärä, käyttäjäryhmä ja tilojen 

käyttötarkoitus. Porras lienee siis aina tarkoitukseensa soveltuva korjaus- ja muutos-

työssä, jos sen käyttötarkoitus pysyy samana. (Käyttöturvallisuusasetuksen perustelu-

muistio 2017, s. 3) 

 

Käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä tulee arvioida riskillisyyden lisääntyminen. 

Jos käyttötarkoitus muuttuu esimerkiksi toimistorakennuksesta asuinrakennukseksi, niin 

lasten osuus käyttäjistä kasvaa ja tällöin riskillisyyden voidaan ajatella kasvavan. Jos 

käyttötarkoitus muuttuu esimerkiksi hoitolaitokseksi, niin riskillisyys portaiden osalta voi 

kasvaa huonosti liikkuvien käyttäjien osalta.  
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Portaiden nousujen ja etenemien osalta käyttöturvallisuusasetuksessa on annettu sään-

nöksiä portaiden käyttötarkoitusten mukaan.  

 

Portaan askelman nousun ja etenemän suhteen on oltava portaan käyttötarkoituk-
seen nähden helppokulkuinen. 
 
Hallinto-, palvelu- ja liiketiloja sisältävien rakennusten auloissa ja muissa sisäti-
loissa sekä kokoontumistiloissa porrasaskelman nousu voi olla enintään 160 milli-
metriä ja etenemän on oltava vähintään 300 millimetriä. Asuinhuoneiston ja majoi-
tustilan sisäisen portaan nousu voi olla enintään 190 millimetriä ja etenemän on 
oltava vähintään 250 millimetriä. Muiden varsinaisten käyttötilojen sisäportaiden 
nousu voi olla enintään 180 millimetriä ja etenemän on oltava vähintään 270 milli-
metriä. Yksinomaan varatienä käytettävän ja asunnossa tai majoitustilassa muihin 
kuin asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavan portaan nousu voi olla 
enintään 220 millimetriä ja etenemän on oltava vähintään 220 millimetriä. 
 
Uloskäytävässä portaan askelman nousu voi olla enintään 180 millimetriä. Etene-
män on oltava vähintään 270 millimetriä. Uloskäytävässä, jota ei samalla käytetä 
rakennuksen tavanomaiseen sisäiseen liikenteeseen, portaan nousu voi olla enin-
tään 200 millimetriä. (YmA 1007/2017 4 §) 

 

Katettujen ja kattamattomien ulkoportaiden nousut ja etenemät on määritetty erikseen: 

 
Katettujen tai lämmitettyjen ulkoportaiden etenemän on oltava vähintään 300 mil-
limetriä, ja nousu voi olla enintään 160 millimetriä. Kattamattomien ja lämmittämät-
tömien ulkoportaiden etenemän on oltava vähintään 390 millimetriä ja nousu voi 
olla enintään 130 millimetriä. (YmA 1007/2017 5 §). 
 

Perustelumuistion mukaan portaan helppokulkuisuuden liittyvän siihen, millaisessa käyt-

tötarkoituksessa porras on. Jos porras on esimerkiksi julkisessa tilassa käytössä, on sen 

helppokulkuisuuteen erilaiset vaatimukset kuin esimerkiksi uloskäytävän portaalle, joka 

ei ole jatkuvassa päivittäisessä käytössä. (Käyttöturvallisuusasetuksen perustelumuistio 

2017, s. 4) 

 

Korjaus- ja muutostyössä ei ole ilmeisen haitallista, mikäli yllä mainitut mitat eivät ole 

täysin samat kuin korjaus- tai muutostyön kohteena olevissa portaissa, mikäli portaiden 

käyttötarkoitus säilyy samana. Tärkeämpää on, että etenemät ovat riittävän pituiset ja 

nousut mahdollisimman tasakorkeita, sillä ihminen aistii herkästi eroavaisuudet niissä ja 

tällöin tasapaino voi kärsiä. Liian lyhyt etenemä tekee portaissa kulkemisesta haastavaa, 

samoin myös liian pitkä etenemä, tai etenemien muutokset kesken nousun. Perustelu-

muistion mukaan etenemä on porrasturvallisuuden kannalta tärkein mitta. (Käyttöturval-

lisuusasetuksen perustelumuistio 2017, s. 4) 

 

Jos rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu korjaus- ja muutostyön seurauksena esimer-

kiksi kokoontumistilaksi, tulee portaalle suuremmat vaatimukset helppokäyttöisyyden 
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osalta kuin esimerkiksi työpaikkatilassa. Jos kyseessä on esimerkiksi huoltoporras, niin 

vaatimukset ovat lievemmät, sillä se ei ole avoin lapsille eikä muillekaan ulkopuolisille 

käyttäjille.  

 

Mikäli esimerkiksi asuinrakennuksen varastokäytössä oleva ullakkotila muutetaan asuin-

käyttöön, muuttuu tilan käyttötarkoitus riskillisemmäksi ja portaan osalta on noudatettava 

nykyisen asetuksen vaatimuksia. 

 

Tasanteiksi voidaan katsoa esimerkiksi porrastasanteet, sisäänkäyntien tasot, terassit ja 

parvekkeet. 

 

Rakennuksen ja sen ulkotilojen tasanteen on oltava turvallinen, riittävän väljä ja 
tarkoitukseensa soveltuva. Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava koro-
tuksella, joka estää luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä 
raosta mahtuu leveydeltään yli 50 millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle 
aukeavan oven etäisyyden luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn si-
vuseinällä oltava vähintään 400 millimetriä ja päätyseinällä vähintään 1 500 milli-
metriä. Uloskäytävän kulkureitillä olevan oven eteen ja taakse on varattava vähin-
tään 800 millimetrin pituinen tasanne. 
 
Oleskeluun ja kulkuun tarkoitetuilla rakennuksen tasanteilla sijaitsevien ikkunoi-
den, luukkujen ja muiden vastaavien aukkoja peittävien rakenteiden on kestettävä 
henkilökuorma, jos putoamisvaara on olemassa. (YmA 1007/2017 6 §) 
 

Korjaus- ja muutostyössä voi olla ilmeisen haitallista, mikäli tasanteen sivureunaan jää 

liian suuri rako. Tällöin kyseessä voi olla esimerkiksi esineen putoamisvaara alla olevan 

ihmisen päälle tai käyttäjän jalka voi luiskahtaa raosta aiheuttaen tämän loukkaantumi-

sen. Liian lähelle portaan tasanteen reunaa aukeava ovi voi aiheuttaa myös loukkaantu-

misriskin. Esimerkiksi oven avautuessa äkillisesti ihminen voi horjahtaa ja pudota portai-

siin. 

 

Jos putoamisvaara on olemassa, on ilmeisen haitallista, jos oleskeluun tai kulkuun tar-

koitetuilla tasanteilla sijaitsevat ikkunat, luukut tai muut vastaavat eivät kestä henkilö-

kuormaa. Tällaisia tasanteita ovat esimerkiksi parvekkeet ja luhtikäytävät. 

 

Käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä riskillisyys voi kasvaa, jos esimerkiksi toimis-

totila muutetaan kokoontumistilaksi, jossa on huomioitava muun muassa ihmisten tun-

geksiminen. Muutokset voivat vaikuttaa myös rakenteille aiheutuviin kuormituksiin. 
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8.2.2 Kaiteet ja käsijohteet 

 

Korjaus- ja muutostyössä kaiteiden ja käsijohteiden puuttuminen tai puutteet niiden tur-

vallisuudessa ovat lähtökohtaisesti ilmeisen haitallisia putoamisvaaran takia.  

 

Rakennuksessa tai sen lähiympäristössä on oltava kaide, kun putoamiskorkeus 
ylittää puoli metriä ja putoamisen tai harhaan astumisen vaara on olemassa, eikä 
toiminnan luonne edellytä kaiteettomuutta. Kaiteen on oltava turvallinen ja kestet-
tävä siihen kohdistuvat kuormat. Kaide voi olla suojakaide tai avokaide. 
 
Suojakaidetta on käytettävä yli 0,7 metrin tasoeroissa kohteissa, joihin lapsilla on 
pääsy. Kaiteen suojaavan osan on ulotuttava vähintään 0,7 metrin korkeudelle ta-
santeen tai askelman pinnasta. Siinä ei saa olla vaakasuoria rakenteita tai kuvioita, 
jotka tekevät kiipeilyn mahdolliseksi. Avokaidetta voidaan käyttää kohteissa, joihin 
lapsilla ei ole pääsyä tai joissa ei ole putoamisvaaraa. 
 
Kaiteen sijasta voidaan käyttää muuta järjestelyä, jolla putoaminen voidaan estää 
tai saavuttaa muuten vaadittava turvallisuustaso, kun korkeusero on enintään yh-
den metrin.  
 
Kaiteen kokonaiskorkeuden on oltava yksi metri, kun putoamiskorkeus on enin-
tään kuusi metriä. Tätä korkeammalla kaiteen kokonaiskorkeuden on oltava 1,2 
metriä. Enintään yhtä asuntoa palvelevalla parvekkeella riittää yhden metrin kor-
kuinen kaide riippumatta putoamiskorkeudesta. 
 
Asunnon sisätiloissa kaiteen korkeus voi kuitenkin olla vähintään 0,9 metriä, kun 
putoamiskorkeus on alle kolme metriä. (YmA 1007/2017 7 §) 
 

Korjaus- ja muutostyön yhteydessä kaiteiden puuttuminen tai niiden rakenteen tai kiinni-

tyksen puutteellisuus on ilmeisen haitallista. Jos kaiteen korkeus poikkeaa hieman ase-

tuksen mukaisesta vaatimuksesta, voidaan haitallisuutta kuitenkin arvioida tilan käyttö-

tarkoituksen mukaan. Kokoontumistiloissa, jotka ovat avoimia erilaisille käyttäjille ja 

asuinrakennuksissa sekä muissa lasten käyttämissä tiloissa, voidaan asetuksen vaati-

muksista poikkeava kaide tulkita helpommin ilmeisen haitalliseksi kuin esimerkiksi va-

rastorakennuksessa.  

 

Kaiteen ja portaan rakenteelle on asetuksessa esitetty vaatimuksia: 

 

Kaiteen ja portaan on kestettävä tilan käyttötarkoituksen mukaiset kuormat koko 
rakenteen käyttöiän ajan.  
 
Jos kaiteen suojaavassa osassa on ainoastaan pystyrakenteita, sen aukoista saa 
mahtua läpi särmältään enintään 100 millimetrin mittainen kuutio. Muunlaisen suo-
jaavan osan aukoista saa mahtua läpi särmältään enintään 30 millimetrin mittainen 
kuutio. Kuitenkaan suojaavan osan vaakasuora rako ei saa olla kymmentä milli-
metriä korkeampi. 
 
Kaiteen yläreunan ja suojaavan osan välistä saa mahtua läpi särmältään enintään 
200 millimetrin mittainen kuutio. Kaiteen suojaavan osan alareunan ja tasanteen 
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tai askelman yläpinnan tai reunan välistä saa mahtua läpi särmältään enintään 50 
millimetrin mittainen kuutio. 
 
Porrasaskelmien välistä saa mahtua enintään 100 millimetrin mittainen kuutio. 
(YmA 1007/2017 8 §) 
 

Korjaus- ja muutostyössä tulee arvioida kaiteen ja portaan rakennetta tapauskohtaisesti. 

Lasten käyttöön tarkoitetuissa tiloissa on kiinnitettävä huomiota kiipeilyn estämiseen. 

Tässä tapauksessa siis suuri vaakasuora rako kaiteessa olisi ilmeisen haitallinen. Asuin-

rakennuksen porrasaskelmien vapaan välin tai kaiteen vapaan välin ollessa yli 100 mm, 

voidaan se katsoa ilmeisen haitalliseksi, mutta jos kyseessä on esimerkiksi huoltoon tar-

koitettu porras, johon lapsilla ei ole pääsyä, yli 100 mm:n rako portaiden välissä ei ole 

välttämättä ilmeisen haitallinen.  

 

Käyttötarkoituksen muutoksessa tulee riskillisyyttä arvioida huomioida käyttäjäjoukon 

ominaisuuksien mukaan. Jos käyttötarkoitus muuttuu niin, että tila on avoin lapsille, tulee 

kiipeilymahdollisuus riskitekijäksi. Tällöin myös mahdollinen avokaide tulee muuttaa suo-

jakaiteeksi. Jos käyttötarkoitus muuttuu kokoontumistilaksi, tulee kaiteissa huomioida 

tungoskuorman aiheuttamat lisäkuormitukset. 

 

Nykyisen käyttöturvallisuusasetuksen mukaan käsijohde tulee olla portaassa ja luis-

kassa molemmin puolin syöksyä. Tätä ei sitä aiemmissa säännöksissä vaadittu, vaan 

silloin riitti yleensä käsijohde vain toisella puolella syöksyä. 

 

Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla 
syöksyä. Tarvittaessa on oltava kaksi käsijohdetta päällekkäin lasten ja pyörätuo-
lilla liikkuvien huomioon ottamiseksi. Käsijohteesta on saatava tukeva ote. Käsi-
johteen ja sen päätteen on oltava turvallinen ja sen on jatkuttava syöksyn alkamis- 
ja loppumiskohdan ohi. Johteen on jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella. 
 
Julkisissa ulko- ja sisätiloissa sekä liike- ja palvelutiloissa käsijohteen on jatkuttava 
vähintään 300 millimetriä syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi ja kokoontumis-
tilojen yli 2,4 metrin levyisissä portaissa tai luiskissa käsijohteen on sijoituttava 
myös jakamaan väylä enintään mainitun mitan levyisiin osiin.  
(YmA 1007/2017 9 §) 
 

Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä käsijohteen puuttuminen toiselta puolelta syök-

syä ei välttämättä tee siitä ilmeisen haitallista. Jossakin tapauksessa, esimerkiksi silloin 

kun käyttäjäjoukossa on huonosti liikkuvia ihmisiä, voi käsijohteen puuttuminen toiselta 

puolelta olla ilmeisen haitallista. Toisen puolen käsijohdetta voi olla vaikeaa hyödyntää 

esimerkiksi kipeällä jalalla astumiseen, jos kyseessä on käsijohteeseen nähden vastak-

kainen jalka.  
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Jos käsijohde on malliltaan sellainen, ettei siitä saa kunnollista otetta, on se ilmeisen 

haitallinen. Samoin jos käsijohteen pää on terävä, on se ilmeisen haitallinen. 

 

Jos käyttötarkoitus muuttuu niin, että käyttäjiksi tulee lapsia tai pyörätuolilla liikkuvia ih-

misiä, tulee harkita toisen käsijohteen lisäämistä heille sopivaan korkeuteen.  

 

8.3 Rakennusosien ja varusteiden turvallisuus 

 

8.3.1 Valoisuus ja valaistus 

 

Rakennuksen ja ympäristön valoisuus ja valaistus on tärkeä käyttöturvallisuustekijä. Li-

säksi niillä voidaan luoda turvallisuuden tunnetta käyttäjille, esimerkiksi pimeät, valaise-

mattomat piha-alueet voivat tuntua ihmisestä pelottavilta. 

 

Rakennuksen ja sen ympäristön on oltava käytön ja huollon turvallisuuden mah-
dollistavalla tavalla valaistu. Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa 
häikäisyä. 
 
Rakennuksen pintojen ja valaistuksen on oltava sellaiset, että havaitsemisen kan-
nalta tarvittavat valoisuuserot saavutetaan. 
 
Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi 
valaistuksen ja pintojen tummuuserojen tai huomiomerkintöjen avulla. (YmA 
1007/2017 10 §) 
 

Korjaus- ja muutostyössä tulee rakennuksen valaistus tarkastaa. Erilaisten käyttötarkoi-

tusten mukaan valaistukselle ja häikäisevyydelle voi olla erilaisia vaatimuksia. Liian pi-

meät tai liian häikäisevät valaistusolosuhteet voivat estää tilojen havainnointia ja näin 

aiheuttaa esimerkiksi törmäysvaaraa. Myös muilta osin havaittavuutta tulee tarkastella 

korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Tarvittaessa tulee lisätä esimerkiksi huomiomer-

kintöjä. Mikäli esimerkiksi tasoerot eivät ole helposti havaittavissa, voi aiheutua kompas-

tumisvaara. 

 

8.3.2 Lasirakenteet 

 

Lasirakenteiden turvallisuudesta on asetuksessa esitetty vaatimuksia: 
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Rakennuksen lasirakenteen ja muun valoa läpäisevän rakenteen rikkoutuminen ei 
saa aiheuttaa putoamisvaaraa eikä sirpaleiden putoaminen alle jäävän haavoittu-
misvaaraa. 
 
Lasirakenteen ja muun valoa läpäisevän rakenteen on kiinnikkeineen kestettävä 
siihen tavanomaisesti kohdistuva kuormitus, jollei rakennetta ole suojattu kiinteällä 
törmäysesteellä. 
 
Ikkunat, lasiseinät ja lasiovet, joihin on vaara törmätä, on merkittävä siten, että ne 
havaitaan helposti. Niiden lasitukset on tehtävä turvalasista.  
(YmA 1007/2017 11 §) 
 

Jos lasirakenteen rikkoutuminen aiheuttaa putoamisvaaran, eikä lasi ole turvalasia, tulee 

se korjaus- ja muutostyössä vaihtaa turvalasiksi tai suojata esimerkiksi kaiteella, niin että 

putoaminen on estetty lasin rikkoutuessa. Mikäli sirpaleiden putoaminen aiheuttaisi alla 

jäävän haavoittumisvaaran, tulee lasirakenne suojata niin ettei siihen voi törmätä. Tai 

vaihtoehtoisesti alla ei voi olla mahdollista oleskella. 

 

Korjaus- ja muutostyössä lasirakenteiden osalta tulee arvioida niiden haitallisuutta. Jos 

rakennusta käyttävät lapset tai kyseessä on esimerkiksi julkinen kokoontumistila, on hai-

tallisuus ilmeisempää kuin esimerkiksi työpaikkatilassa. Haitallisuutta arvioidaan tör-

mäysvaaran, lasirakenteen kestävyyden ja putoamisvaaran osalta. Myös käyttö- ja huol-

totoiminnan mahdollisuus toimia turvallisesti pitää arvioida. 

 

Jos korjaus- ja muutostyössä on lasirakenteita, joihin on mahdollista törmätä, tulee nou-

dattaa nykyisen asetuksen vaatimuksia, eli niiden pitää olla turvalasia. Asunnoissa voi-

daan jossain tapauksissa sallia olemassa oleva 6 millimetrin tasolasi, jos putoamisvaa-

raa ei ole. 

 

Käyttötarkoituksen muuttuessa tulee arvioida lasirakenteiden vaarallisuutta tilan käyttä-

jien mukaisesti. Jos käyttötarkoitus muuttuu esimerkiksi tilaksi, johon pääsee vain huol-

tohenkilöstö, ei vaatimustaso ole niin suuri kuin tilassa, johon on avoin pääsy kaikilla 

käyttäjillä. Vaarallisuutta, kuten haitallisuuttakin, arvioidaan törmäysvaaran, lasiraken-

teen kestävyyden ja putoamisvaaran sekä käytön ja huollon osalta. 

 

8.3.3 Lattiapinnat 

 

Lattiapintojen turvallisuutta arvioidaan kompastumis- ja liukastumisriskin perusteella. 
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Lattiapinnan on oltava tasainen ja valmistettu tilan käyttötarkoitus huomioiden so-
veltuvasta materiaalista siten, että kompastumis- ja liukastumisriski on pieni (YmA 
1007/2017 12 §). 
 

Perustelumuistion mukaan lattian liukkautta arvioitaessa tulee myös käytöstä ja olosuh-

teista johtuvat liukkauden muutokset huomioida. Liukkaus voi muuttua esimerkiksi pin-

nalle joutuvan veden, jään, lumen, rasvan, pesuaineen tai puun lehtien seurauksena. 

Käyttötarkoituksen huomioimisella tarkoitetaan kulumisesta ja pinnan vanhenemisesta 

aiheutuvia riskejä. (Käyttöturvallisuusasetuksen perustelumuistio 2017, s. 7) 

 

Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tulee lattioiden pinnat arvioida kyseisen käyttö-

tarkoituksen mukaan, soveltuvatko ne aiottuun käyttöön. 

 

8.3.4 Ovet ja portit sekä kulkukorkeus 

 

Rakennuksen ovien ja porttien turvallisuudesta on esitetty vaatimuksia:  

 

Rakennuksen oven ja portin on oltava helposti avattavissa myös olosuhteiden 
muuttuessa. 
 
Oven, portin ja puomin on toimittava turvallisesti siten, etteivät ne aiheuta tapatur-
man vaaraa. Ne on varustettava tarkoituksenmukaisin turvavarustein.  
 
Oven muihin ominaisuuksiin sovelletaan valtioneuvoston asetusta rakennuksen 
esteettömyydestä (241/2017) ja ympäristöministeriön asetusta rakennusten palo-
turvallisuudesta (848/2017). (YmA 1007/2017 13 §) 
 

Oven ja portin tulisi aueta helposti, vaikka olosuhteet muuttuisivat. Perustelumuistiossa 

on otettu esimerkkinä lumen kinostuminen oven eteen. Avautumista estävän kinostumi-

sen vähentämiseksi voi käyttää esimerkiksi katoksia tai sivuseinämiä. (Käyttöturvalli-

suusasetuksen perustelumuistio 2017, s. 7). 

 

Käyttöturvallisuusasetuksen 18 §:ssä on huomioitu mahdollinen kinostuminen sillä, että 

sisäänkäynnin eteen tulisi tehdä katos. Korjaus- ja muutostyössä tulisi miettiä, että mikäli 

katosta ei voida tehdä, vaarantuuko poistumisturvallisuus. Ovien ja porttien eteen varas-

tointi pitäisi olla estetty, jotta niiden käyttö olisi mahdollista, mikäli kyseessä on poistumi-

seen tarkoitettu ovi tai portti.  
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Ilmeisen haitallista on, mikäli ovet ja portit eivät ole helposti avattavissa, mikäli ne ovat 

poistumiseen käytettäviä. Jos ovien ja porttien turvavarusteet puuttuvat tai eivät toimi 

oikein, on puristumisvaara olemassa.  

 

Huonetilojen kulkukorkeuteen on annettu asetuksessa vaatimuksia: 

 

Huonetilan kulkuväylän vähimmäiskorkeus on 2 100 millimetriä Oviaukon kohdalla 
korkeus voi olla välttämättömien karmien ja kynnysten verran pienempi. 
 
Muun kuin uloskäytävässä olevan ja siihen johtavan portaan, sekä asunnon sisäi-
sen portaan kulkukorkeus voi olla 1 950 millimetriä. (YmA 1007/2017 14 §) 
 

Kulkukorkeutta rakennuksen korjaus- ja muutostyössä ei voida pitää ilmeisen haitalli-

sena ja sitä voi olla hankalaa muuttaa. Käyttötarkoituksen muuttuessa se voi olla tärke-

ämpää, mutta tällöin pitäisikin miettiä voidaanko kyseistä muutosta tehdä, jos kulkukor-

keudet eivät ole tarkoitukseen sopivat. 

 

8.3.5 Turvavarusteet 

 

Rakennuksen turvavarusteita ovat esimerkiksi ikkunoiden aukeamisrajoittimet, erilaisten 

laitteiden ja kalusteiden avautumis- ja kaatumisesteet ja tahattoman lukkiutumisen sekä 

loukkuun jäämisen estävät varusteet.  

 

Rakennus on varustettava sen käyttöön soveltuvilla tarkoituksenmukaisilla ja kes-
tävillä turvaratkaisuilla ja -varusteilla. 
 
Asunnoissa ja muissa lasten käyttämissä tiloissa ikkunoihin ja muihin aukkoihin, 
joissa voi olla putoamisen vaara, on oltava rajoittimet, jotka sallivat enintään 100 
millimetrin helppokäyttöisen avautuman. Varatienä käytettävän ikkunan rajoittimen 
on kuitenkin oltava aikuisen helposti vapautettavissa. 
 
Varateiden ja huoltoreittien tikkaiden sekä muiden rakenneosien on oltava myös 
hätätilanteessa käyttökelpoisia. 
 
Varatien pystysuuntaisen luukun tai ikkunan vapaan aukon on oltava korkeudel-
taan vähintään 600 millimetriä ja leveydeltään 500 millimetriä, kuitenkin näiden 
summan on oltava vähintään 1 500 millimetriä. Vaakasuuntaisen luukun aukon on 
oltava vähintään 600 x 600 millimetriä. (YmA 1007/2017 15 §) 

 

Korjaus- ja muutostyössä on tärkeää tutkia ikkunoiden avautumisen rajoittimien kunto 

sekä varateiden toiminta. Jos niissä on puutteita, on kyse ilmeisen haitallisuudesta. 
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8.4 Ulkotilojen käyttöturvallisuus 

 

Ajoväylien ja pysäköintialueiden turvallisuutta pyritään varmistamaan erottamalla muu 

toiminta niistä. 

 

Tontin ja rakennuspaikan ajoväylä ja pysäköintialue on erotettava jalankulku-, 
leikki-, ja oleskelualueesta. Ajoväylä ei saa kulkea ristiin leikkialueelle johtavan kul-
kutien kanssa. Jos risteämistä ei voida välttää, risteyspaikat on merkittävä raken-
teellisin ratkaisuin. 
 
Ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut reitit on sijoitettava niin, ettei oven ja portin avautu-
misen vaatimaa tilaa tai jalankulun reittiä rajoiteta. (YmA 1007/2017 16 §) 
 

Ilmeisen haitallista on, jos ajoväylää ja pysäköintialuetta ei ole erotettu jalankulku-, leikki- 

ja oleskelualueesta, varsinkin kun kyseessä on omakotitaloa suurempi kohde, rivi- tai 

kerrostalo. Jos ajoväylä risteää leikkialueen kulkutien kanssa, tulisi korjaus- ja muutos-

työssä vähintäänkin tehdä rakenteellisia ratkaisuja, niin että esimerkiksi suora yhteys 

juosta ajoväylälle olisi estetty esimerkiksi aidalla.  

 

Piha-alueiden jyrkät, yli 0,7 -metrin tasoerot ja jyrkänteet muiden kuin enintään 
kaksiasuntoisten asuinrakennusten yhteisten leikki- ja oleskelualueiden läheisyy-
dessä on osoitettava tarkoituksenmukaisin kaitein tai sopivin istutuksin tai varus-
tettava putoamista vaimentavalla alustalla. 
 
Pihan kulkuteiden portaineen ja luiskineen on oltava turvallisia sekä varustettu tar-
koituksenmukaisin kaitein ja käsijohtein. 
 
Leikkivälineiden on oltava turvallisia ja niiden alustan rakenteen tarkoitukseen so-
piva ja iskua vaimentava. (YmA 1007/2017 17 §) 
 

Leikki- ja oleskelualueiden, joihin on lapsilla pääsy, tulee olla turvallisia. Korjaus- ja muu-

tostyössä voidaan asetuksen mukaisten kaiteiden, istutusten tai putoamista vaimenta-

van alustan puuttuminen katsoa ilmeisen haitalliseksi. Pihan kulkutiet sekä leikkivälineet 

ja niiden alusta, tulee olla turvallisia, niidenkin puutteet voidaan katsoa ilmeisen haital-

liseksi. Korjaus- ja muutostyössä pihat saatetaan säilyttää ennallaan. Putoamisvaaran 

poistamista on syytä harkita, mikäli vaara on olemassa. 

 

Sisäänkäynnin ja kulkuväylän kohdan ja talvella käytettävän leikki- ja oleskelualu-
een sekä rakennusta ympäröivän katualueen ja muun yleisen alueen on oltava 
suojattu rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä lumiestein katemateriaali 
ja katon kallistus huomioon ottaen. Sisäänkäynnin on lisäksi oltava suojattu kinos-
tumiselta katoksella. (YmA 1007/2017 18 §) 
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Rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä suojauksen puuttuminen on ilmeisen 

haitallista. Korjaus- ja muutostyössä tulisi lumiesteet lisätä, mikäli ne puuttuvat. Omako-

titaloissa olisi suositeltavaa laittaa lumiesteet joka puolelle, missä lumen alastulo on 

mahdollista, sillä lapset voivat leikkiä yleensä missä tahansa omakotitalon pihalla. Myös 

kerros- ja rivitaloissa on näin, mikäli joillekin alueille ei pääsyä ole estetty. 

 

Sisäänkäynnin suojaaminen kinostumiselta katoksella ei välttämättä ole ilmeisen haital-

lista, kunhan se on suojattu putoavalta lumelta ja jäältä. Korjaus- ja muutostyössä ei 

voida edellyttää katosta rakennettavaksi, jollei käyttötarkoitus muutu. Lisäksi uudisraken-

tamisenkin osalta katoksen koko on herättänyt kysymyksiä; milloin katos on riittävän ko-

koinen suojaamaan kinostumiselta, jonka tuuli aiheuttaa. Entä vaikeutuuko poistumistur-

vallisuus, jos katosta ei tehdä. 

 

Rakennuksesta ulkonevan rakennusosan, laitteen tai varusteen kuten parvek-
keen, erkkerin, katoksen, opasteen, valaisinlaitteen ja markiisin alareunan vapaa 
korkeus maasta tai ajo- ja kulkuväylän pinnasta on oltava vähintään 2,2 metriä, 
jollei kohta ole suojattu törmäysvaaran estämiseksi. (YmA 1007/2017 19 §) 
 

Korjaus- ja muutostyössä ei ole järkevää muuttaa olemassa olevia rakenteita niin, että 

2,2 metrin ehto täyttyisi, vaan rakenne tulee tällöin suojata muilla keinoin. 

 

8.5 Kokoontumistilan turvallisuus 

 

Käyttöturvallisuusasetuksessa on säädetty kokoontumistilan henkilömäärästä ja henki-

lömäärän määrittämisestä, kokoontumistilan istuimista ja katsomosta sekä kulkurei-

teistä. 

 

Korjaus- ja muutostyössä kokoontumistilan henkilömäärä pitää tarkastaa ja suurinta sal-

littua henkilömäärää osoittava kyltti tulee lisätä kokoontumistilaan, mikäli sitä ei ole. Hen-

kilömäärä asettaa vaatimuksia käyttöturvallisuuden lisäksi myös ilmanvaihdolle sekä 

poistumis- ja paloturvallisuudelle. 

 

Kokoontumistilassa saa oleskella samanaikaisesti vain sellainen määrä ihmisiä, 
että he pääsevät poistumaan turvallisesti. 
 
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennusluvassa, toimenpideluvassa 
tai paloturvallisuuden vuoksi erikseen tarvittavassa päätöksessä vahvistettava ko-
koontumistilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä. Tätä 
koskeva ilmoitus on kiinnitettävä näkyvälle paikalle kokoontumistilaan.  
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Kokoontumistilaan on oltava pääsy myös niillä henkilöillä, joiden kyky liikkua tai 
muutoin toimia on rajoittunut. (MRL 117 k §) 
 

Korjaus- ja muutostyössä ilmeisen haitallista voi olla esimerkiksi katsomon kaiteiden 

puuttuminen tai huono kunto tai kulkureitin ahtaus. 

 

Käyttötarkoituksen muuttuessa jostakin muusta kokoontumistilaksi, voidaan ajatella sen 

muuttuvan riskillisemmäksi, sillä käyttäjät voivat olla yleensä ketä tahansa, lapsia tai ai-

kuisia ja käyttäjät eivät välttämättä tunne tilaa kovinkaan hyvin. MRL 117 k §:n mukaan 

myös liikuntaesteisten tulee olla mahdollista päästä kokoontumistilaan. 

 

8.6 Huollon turvallisuus 

 

Huoltotyön tulee olla aina turvallista, riippumatta rakennuksen käyttötarkoituksesta. Sekä 

huoltohenkilöstön että sivullisten turvallisuudesta tulee huolehtia. 

 

Kaikkiin rakennuksen osiin, joissa on säännöllisesti siivottavia, nuohottavia, huol-
lettavia tai tarkastettavia rakennusosia, varusteita taikka laitteita, on oltava pääsy 
ja työskentelymahdollisuus vaarantamatta työntekijöiden ja sivullisten turvalli-
suutta. 
 
Katolla sijaitseville savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille sekä muille säännöllistä käyn-
tiä edellyttäville rakennusosille ja laitteille on oltava turvallinen ja helppokulkuinen 
katkeamaton kulkutie. Yli 1:8 kaltevalla katolla on käytettävä kattosiltaa, lapeti-
kasta, kattoporrasta, askeltasoja tai jalkatukia. 
 
Yli 9 metriä ja enintään 28 metriä korkeissa rakennuksissa ullakolle ja katolle on 
päästävä sekä sisä- että ulkokautta ja yli 28 metriä korkeissa rakennuksissa sisä-
kautta. 
 
Rakennuksessa, jonka korkeus ylittää 9 metriä, on oltava kiinnitysrakenteet turva-
köysiä varten. Rakennuksessa on oltava myös riipputelineiden kiinnitysrakenteet 
ja -varusteet, jos julkisivun huoltoon ei ole suunniteltu muuta toimivaa ratkaisua. 
(YmA 1007/2017 25 §) 
 

Korjaus- ja muutostyössä on ilmeisen haitallista esimerkiksi, mikäli katon huoltokohteille 

ei ole helppokulkuista katkeamatonta kulkutietä. Tällöin voi olla kyseessä liukastamis-

riski, kompastumis-, törmäys- tai putoamisvaara.  

 

Jos käyttötarkoitus muuttuu niin, että huoltoyhtiön toiminta siirtyy yksityishenkilölle, voi-

daan ajatella, että käyttö on riskillisempää. Huoltoyhtiöllä on oletettavasti ammattimaista 
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henkilökuntaa huoltotehtävissä ja heillä on tietotaitoa sekä asianmukaiset varusteet, lait-

teet ja tarvikkeet huoltotöitä varten. Yksityishenkilöllä tai taloyhtiöllä ei näin välttämättä 

ole. 

 

8.7 Ajoneuvo- ja tavaraliikenteen turvallisuus 

 

Ajoneuvo- ja tavaraliikenteen turvallisuudesta on esitetty asetuksessa vaatimuksia: 

 

Rakennuksen ja sen pihan ajoneuvoliikennealueen on oltava turvallinen. 
Muiden kuin pientalojen pihamaan ajoneuvo- ja tavaraliikenteen reittien, ovien ja 
porttien yhteyteen on varattava jalankulkijaa varten turvallinen ja merkitty kulkutie, 
jos jalankulku näiden kautta on tarpeen. 
 
Rakennuksen tavarahuollon rakenteiden ja järjestelyjen on oltava turvallisia. Kuor-
mauslaiturin ja -luiskan on oltava suhteessa kuormien kokoon ja tavaraliikenteen 
määrään. Kuormauspaikan on oltava turvallinen. Kuormauslaitureiden kaiteet ei-
vät saa haitata kuormausta ja purkua. (YmA 1007/2017 26 §) 
 

Korjaus- ja muutostyössä voidaan ajatella ilmeisen haitalliseksi, jos jalankulkijaa varten 

ei ole turvallista kulkutietä. Myös kuormauspaikka voi olla ilmeisen haitallinen, jos las-

tauslaiturin henkilö on vaarassa puristua, tai ei pääse poistumaan laiturilta, kun ajoneuvo 

on edessä. 

 

8.8 Käyttöturvallisuus suojellussa rakennuksessa 

 

Mikäli rakennus tai sen osa on suojeltu, saattaa syntyä tilanteita, joissa suojeltavat asiat 

menevät käyttöturvallisuuden tai muiden asetusten edellyttämien vaatimusten edelle. 

Tämä on haasteellista rakennusvalvonnan näkökulmasta, sillä turvallisuudesta ei lähtö-

kohtaisesti pitäisi tinkiä. Tällöin on syytä jo hyvin varhaisessa vaiheessa tutkia ja harkita 

tarkasti suojelun mahdollistamat turvallisuutta parantavat toimenpiteet.  
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9 Kyselytutkimus  

 

9.1 Yleistä 

 

Kysely lähetettiin yhdeksään eri suunnittelutoimistoon, jotka tekevät sekä kuntotutkimuk-

sia että korjaussuunnittelua. Vastauksia kyselyyn tuli neljä kappaletta. Kyselyn alussa oli 

vapaamuotoisia kysymyksiä kuntotutkimuksiin liittyen. Kyselyn loppuosassa kysyttiin ra-

kenteelliseen turvallisuuteen, paloturvallisuuteen sekä käyttöturvallisuuteen kohdennet-

tuja kysymyksiä, joiden tarkoitus oli selvittää, tutkitaanko rakenneosien kuntoa ja käyt-

töikää miltä osin kuntotutkimusten yhteydessä. Vastaukset on koottu kaavioihin 1-13. 

Kyselylomake on esitetty liitteessä 1.  

 

9.2 Vapaamuotoiset kysymykset  

 

Tässä kappaleessa esitetään kyselytutkimuksen vapaamuotoiset kysymykset sekä niihin 

saadut vastaukset. 

 

1. Tutkitaanko rakennuksen turvallisuutta yleensä kuntotutkimusten yhteydessä? 

 
- Yleisluontoisesti. Raportointiin ei yleensä sisällytetä omaa kappaletta, joka kä-

sittelisi vain turvallisuutta. Vesikatolla arvioidaan kattoturvatuotteet, pintojen ja 
rakenteiden kunnon osalta arvioidaan alustavasti rakenteiden kuntoa, joilla on 
vaikutusta kantavuuteen ja siten turvallisuuteen. Rakenteiden ilmatiiveyden 
arvioinnilla on vaikutus myös paloturvallisuuteen, joka huomioidaan yleisluon-
toisesti tutkimuksessa. 

 
- Kosteus- ja sisäilmateknisissä tutkimuksissa tutkitaan rakennuksen turvalli-

suutta, mikäli on tarvetta. Mikäli tutkimusten yhteydessä havaitaan turvalli-
suusriskejä, niin niistä ilmoitetaan tilaajalle välittömästi.   

 
- Kyllä. 
 
- Itse tutkin vaikka en tee varsinaisia kuntotutkimuksia aina kohdekäynneillä. 

 

2. Mikä on tutkimusten kattavuus? Tilataanko liian pintapuolisia tutkimuksia? 

 
- Paloturvallisuuden huomiointi jätetään pääosin korjaussuunnittelijan vastuulle. 

Kosteusteknisisissä kuntotutkimuksissa ei edellytetä paloturvallisuuden huo-
mioimista, joten ei sitä myöskään tilata arvioitavaksi. Yleensä tilaaja edellyttää, 
että selvät turvallisuuteen vaikuttavat asiat tutkija raportoi viipymättä. 

 
- Tilaajat haluavat yleensä mahdollisimman edulliset tutkimukset. Tilaajan 

kanssa tulee käydä tutkimuksien luotettavuudesta keskustelua. Kattavilla tut-
kimuksilla saadaan luotettavampia tuloksia. 
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- Usein tilaajalla ei ole juurikaan käsitystä tutkimuksista tai niiden laajuudesta 

vaan niiden määrittely jää konsultille. Viime aikoina on ollut havaittavissa, että 
tutkimuksia tehdään liian pienillä tutkimusmäärillä tai pintapuolisilla tutkimuk-
silla, jolloin johtopäätökset ovat usein puutteelliset. 

 
- Tutkimukset ovat liian kapea-alaisia ja pintapuolisia. Kuntotutkimusraportteja 

lukiessa jää usein paljon avoimia asioita. 
 

3. Millaisia tutkimusmenetelmiä käytetään, kun tutkitaan rakennuksen turvalli-

suutta? 

 
- Aistinvaraisia havaintoja. 
 
- Betonin kuntotutkimuksissa raudoituspaksuusmittaria, ohuthienäytteitä ja hal-

keaman muutos mittausta. 
 
- Silmämääräistä arviointia sekä laboratorioanalyysejä. 
 
- Kohdehavaintoja ja suunnitelma-asiakirjojen läpikäyntiä. Usein poikkeavat toi-

sistaan ainakin osittain. 
 

4. Selvitetäänkö rakennuksen kuntoa tutkittaessa, onko huoltokirjan mukaisia huol-

totoimenpiteitä tehty? 

 
- Kyllä, mutta harvoista rakennuksista on saatavilla kattava huolto- ja korjaus-

historiatieto. 
 
- Mikäli ne ovat saatavissa. 
 
- Ei. 
 

5. Selvitetäänkö kuntotutkimuksissa rakennusosien käyttöikää (sekä suunnitelmien 

mukainen käyttöikä että jäljellä oleva käyttöikä)? Miten jäljellä olevaa käyttöikää 

arvioidaan? 

 
- Kyllä. Käyttöikää verrataan RT-kortin teknisiin käyttöikäarvioihin. 
 
- Rakennusosien käyttöikää verrataan RT-kortteihin. 
 
- Alkuperäisistä suunnitelmista, mikäli käytössä, katsotaan suunniteltu käyt-

töikä. RT-kortista katsotaan rakennusosan oletettu käyttöikä. Oletettua käyt-
töikää arvioidaan havaintoihin verraten. Tietysti tulee ottaa huomioon, miten 
suunnittelukäyttöikä määritellään, esim. BY68 mukaan (uudet rakenteet). 

 

6. Hyödynnetäänkö tehtyjä kuntotutkimuksia riittävästi suunnitteluvaiheessa? 

 
- Meidän yrityksessämme kyllä ja yleensä suunnittelija ja kuntotutkija käyvät 

suunnitelmat vielä yhdessä läpi. 
 
- Kyllä. 



78 

 

 

 
- Vaihtelevasti. Pääosin liian vähän, koska aina tulisi käydä dialogia kuntotutki-

jan ja korjaussuunnittelijan kesken. 
 
- Lähtökohtaisesti kyllä. Haasteita saada kaikki tehty materiaali käyttöön/tiedos-

taa sen olemassaolo. 
 

7. Mikä on kuntotutkijan rooli hankkeessa kuntotutkimuksen jälkeen? 

 
- Asiantuntija, joka kommentoi tarvittaessa korjaussuunnitelmia. Jos korjaus-

suunnittelu ei tule samasta yrityksestä, ei kommentointia korjaussuunnitelmiin 
yleisesti pyydetä. 

 
- Mikäli suunnitelmissa vaaditaan laadunvarmistusmittauksia tai laaduntarkkai-

lua. 
 
- Isommissa hankkeissa usein hyvin vähäinen. Pienemmissä hankkeissa voi toi-

mia suunnittelijana tai suunnittelijan apuna. 
 

8. Mitä rakennuksen turvallisuuteen liittyvissä tutkimuksissa ja korjauksissa voisi 

tehdä paremmin (tilaaja, kuntotutkija, pääsuunnittelija, rakennussuunnittelija, ra-

kennesuunnittelija, lvi-suunnittelija, urakoitsija, rakennusvalvonta)? 

 
- Tähän voisi tehdä oman tarkastuslistansa, joka olisi helppo sisällyttää tutki-

mussisältöön. 
 
- Kiinteistön huolto pitää rakennukset kunnossa ja korjaustarve havaittaisiin no-

peammin. 
 
- Tilaaja ymmärtää hankkeen laajuuden ja mitä ja miksi pitää tutkia, että saa-

daan luotettava lopputulos. Sama koskee konsulttia. 
 
- Tilaajan pitäisi tilata kaikilta suunnittelijoilta erilliset kierrokset kohteeseen ja 

laatia korjausmuistio. Kaikki suunnittelijat katsovat eri asioita kohteessa. Kun-
totutkija tehdä työnsä yhdessä suunnittelijoiden kanssa myös kenttätutkimuk-
set osittain. Korjauksien valvontaan lisää todellisia resursseja. 

 

9.3 Rakenteellinen turvallisuus rakennuksen kuntotutkimuksissa 

 

9.3.1 Kantavat ja jäykistävät rakenteet 

 

Kaavioon 1 on koottu kyselytutkimuksen vastaukset kantaviin ja jäykistäviin rakenteisiin 

liittyen. Vastausten perusteella kantavien ja jäykistävien rakenteiden, mukaan lukien 

pohja- ja perustusrakenteet, kunto tutkitaan aina. Poikkeuksena on ristikoiden nurjah-

dustuennat, joita tutkii kolme neljästä vastaajasta. Rakenteiden käyttöikää tutkitaan hy-

vin, ainoastaan puurakenteiden ja ristikoiden nurjahdustuentojen osalta käyttöikää ei tut-

kita aina. Kuormitusten suunnitelmien mukaisuutta tutkii vain puolet vastaajista.  
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Kaavio 1. Kantavat ja jäykistävät rakenteet. 
 

Kyselyyn vastaajat nostivat esille yleisimpiä huomioita ja ongelmia kantaviin ja jäykistä-

viin rakenteisiin liittyen:  

 
- Kiinteistön huollon tulisi raportoida ongelmista. 
  
- Betoni: Valuvaiheen jäätymisen vaikutukset ja karbonatisoituminen sekä vetolujuu-

den puutteet.  
 
- Teräs: Korroosiovauriot betoni- ja teräsrakenteissa. Rakenteiden stabiliteettiraken-

teet ja niiden kunto, liitokset.  
 

- Puu: Lahovauriot ulkoseinälinjoilla ja kosteiden tilojen alla.  
 

- Ristikoiden nurjahdustuennat: Yleensä koko rakenteen stabiliteettituenta puutteelli-
nen NR-ristikkorakenteissa. 

 
- Liimapuupalkit: Halkeamia palkeissa pituussuuntaan, tukipinnat liian pieniä.  

 
- HI-palkit: Liian matalia palkkeja. 
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9.3.2 Käyttöturvallisuuden kannalta merkittävät rakenteet 

 

Käyttöturvallisuuden kannalta merkittävien rakenteiden, joihin on viitattu ympäristöminis-

teriön kantavien rakenteiden suunnitteluperusteissa (SRMK, Rakenteiden lujuus ja va-

kaus, Kantavien rakenteiden suunnitteluperusteet 2016, s. 6), osalta vastaukset on esi-

tetty kaaviossa 2. 

 

 

Kaavio 2. Käyttöturvallisuuden kannalta merkittävät rakenteet. 
 

Julkisivun ja vesikaton pintarakenteiden sekä niihin kiinnitettyjen tai liittyvien muiden ra-

kenteiden kunto ja käyttöikä tutkitaan aina. Ei-kantavien väliseinien ja alakattorakentei-

den sekä niiden kiinnitysten kuntoa sekä alakaton jatkuvan sortuman riskiä tutkii 75 pro-

senttia ja käyttöikää 50 prosenttia vastaajista. LVI-asennusten kannakkeiden kuntoa ja 

käyttöikää tutkii 25 prosenttia vastaajista, koneiden ja laitteiden tukirakenteiden kuntoa 

tutkii puolet ja käyttöikää 25 prosenttia vastaajista. 

 

Kyselyyn vastaajat nostivat esille yleisimpiä huomioita ja ongelmia käyttöturvallisuuden 

kannalta merkittäviin rakenteisiin liittyen: 

 
- Rakenteissa paljon vaurioita vuotojen ja vahinkojen seurauksena.  
 
- Läpivienneissä ja liittymissä paljon puutteita joskus jopa perusrakenteissa. 
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9.4 Paloturvallisuus rakennuksen kuntotutkimuksissa 

 

9.4.1 Rakenteiden kantavuus palotilanteessa 

 

Kaaviossa 3 on esitetty rakenteiden kantavuus palotilanteessa. Kaavion perusteella ra-

kenteiden kuntoa palotilanteen kantavuuden osalta tutkitaan aina. Palosuojausten ja pa-

losuojamaalausten kuntoa tutkii 75 prosenttia vastaajasta ja niiden käyttöikää 25 pro-

senttia vastaajista.  

 

 

Kaavio 3. Rakenteiden kantavuus palotilanteessa. 
 

Kyselyyn vastaajat nostivat esille yleisimpiä ongelmia palosuojauksiin liittyen:  

 
- Palosuojaus puuttuu kokonaan, palosuojaukset vaurioituneet kolhuista tai mekaani-

sesta rasituksesta, kosteus vaurioittanut palosuojausta. 
 

9.4.2 Palon rajoittaminen palo-osastoon 

 

Kaaviossa 4 on esitetty palon rajoittaminen palo-osastoon. Kaavion mukaan palo-osas-

tointien ja osiin jakojen sijainteja, luokkavaatimuksia ja tarvikkeita sekä osastoivien 

ovien, ikkunoiden ja luukkujen kuntoa tutkii 75 prosenttia vastaajista. Osastoivien raken-

teiden läpivientien eli palokatkojen kuntoa tutkii myös 75 prosenttia vastaajista. 75 pro-

senttia vastaajista tutkii myös ullakoiden ja onteloiden osastointeja ja osiin jakoja sekä 

ulkoseinien ja parvekkeiden osastointeja. 

 

Vähiten palo-osastoihin liittyen tutkitaan kyselyn mukaan automaattisulkimien kuntoa ja 

ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa palotilanteessa. Vain 25 prosenttia vastaajista ilmoitti 

tutkivansa niitä 
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Käyttöikää osastoivien rakenteiden osalta tutkitaan vähän; 25 prosenttia vastaajista il-

moitti tutkivansa sitä. 

 

 

Kaavio 4. Palon rajoittaminen palo-osastoon. 
 

Vastaajat nostivat esille osastoivissa rakenteissa yleisimpiä havaittuja ongelmia:  

 
- Osastoivat rakenteet eivät täytä määräyksiä. Rakenteissa käytetty eri tuotteita mitä 

on määritelty tai rakenne toteutettu kokonaan toisin. 
  

- Ovet, ikkunat ja luukkujen liitos muihin rakenteisiin puutteellinen.  
 

- Osastoitava ei-kantava väliseinä päättyy alakaton yläpuolelle eikä ylety kantavaan 
osastoivaan rakenteeseen vaan seinässä on suora reikä palo-osastosta toiseen.  
 

- Palokatkot puuttuu tai on rikottu osittain uusia asennuksia tehtäessä. 
  

- Ullakoiden osastointi puuttuu kokonaan tai puutteellinen. 
 

- Parvekkeiden osastoivat seinät toteutettu väärin tai purettu myöhemmin. 
 

9.4.3 Palon kehittymisen rajoittaminen ja leviämisen estäminen 

 

Kaaviossa 5 on esitetty palon kehittymisen rajoittaminen ja palon leviämisen estäminen. 

Kaaviosta nähdään, että rakennuksessa käytettyjen materiaalien vaikutusta paloturvalli-

suuteen tutkii 75 prosenttia vastaajista.  

 

Sisäpintojen suojaverhouksien, ulkopuolisia pintojen, lämmöneristeiden luokkien sekä 

katteen kuntoa tutkii puolet vastaajista. Sisäpuolisten pintojen ja tuuletusvälin pintojen 
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kuntoa tutkii 25 prosenttia vastaajista. Käyttöikää tutkitaan vain vähän; katteen käyt-

töikää tutkii puolet vastaajista, muilta osin tutkitaan vain 25 prosenttisesti. 

 

Rakennusten välisten palomuurien ja osastointien kuntoa tutkii 75 prosenttia ja niiden 

käyttöikää tutkii 25 prosenttia vastaajista. 

 

 

Kaavio 5. Palon kehittymisen rajoittaminen ja palon leviämisen estäminen naapurirakennuksiin. 
 

Vastaajat nostivat esille yleisimpiä havaintoja ja ongelmia:  

 
- Rakenteissa käytetyt materiaalit tulee tutkittua myös paloturvallisuuden kannalta.  
 
- Pinnat jäävät usein tarkastelematta tarkastuskierroksella.  

 
- Palomuurit tulee tarkastettua, jos tiedossa että on palomuuri. Yleensä palomuurit 

ovat puutteellisia mahdollisten läpivientien osalta ja joskus palomuuria mahdollisten 
entisten aukkojen osalta paikattu väärällä rakenteella. Läheskään aina eivät täyttää 
nykyisiä EIM-vaatimuksia. 

 

9.4.4 Poistuminen palon sattuessa 

 

Kaaviossa 6 on esitetty poistuminen palon sattuessa. Kaavion mukaan kulkureittien pi-

tuutta, leveyttä ja käytettävyyttä sekä poistumiseen käytettäviä ovia ja niiden käytettä-

vyyttä tutkii puolet vastaajista. Poistumiseen käytettävien ovien käyttöikää tutkii 25 pro-

senttia vastaajista. 



84 

 

 

 

 

Kaavio 6. Poistuminen palon sattuessa. 
 

Vastaajat nostivat esille poistumisteihin liittyviä yleisimpiä ongelmia:  

 
- Poistumisteillä paljon sinne kuulumatonta tavaraa ja esteitä.  

 
- Ovet lukittu auki asentoon tai ovia ei edes pysty sulkemaan ylimääräisien tavaroiden 

vuoksi. 
 

9.4.5 Palotekniset laitteistot 

 

Kaaviossa 7 on esitetty palotekniset laitteistot. Kaavion mukaan palovaroittimien, paloil-

moittimien sekä automaattisen sammutuslaitteiston kuntoa ja käyttöikää tutkii 25 pro-

senttia vastaajista.  

 

 

Kaavio 7. Palotekniset laitteistot. 
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Vastaajien mukaan tämän tyyppisiä tutkimuksia ei ole tullut heillä vastaan. 

 

9.4.6 Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt 

 

Kaaviossa 8 on esitetty sammutus- ja pelastustehtävien järjestely. Kaaviosta nähdään, 

että sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyjä tutkitaan kuntotutkimuksissa vähän. Pe-

lastusteiden ja nostopaikkojen kuntoa ja käytettävyyttä, sammutusreittejä ja niiden käy-

tettävyyttä, pelastus- ja sammutustyössä käytettävän hissin kuntoa sekä sammutusve-

siputkiston kuntoa ja käytettävyyttä tutkii 25 prosenttia vastaajista. Kellareiden, kerrosten 

ja irtaimistovarastojen savunpoiston kuntoa tutkii 25 prosenttia vastaajista. Puolet vas-

taajista tutkii, että ullakon kaikkiin palo-osastoihin on pääsy sammutustyötä varten. 

 

 

Kaavio 8. Sammutus- ja pelastustehtävien järjestely. 
 

Vastaajien mukaan tämän tyyppisiä tutkimuksia ei ole tullut heillä vastaan. 
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9.5 Käyttöturvallisuus rakennuksen kuntotutkimuksissa 

 

9.5.1 Putoamisen ja harhaan astumisen estäminen 

 

Kaaviossa 9 on esitetty putoamisen ja harhaan astumisen estäminen. Kaavion mukaan 

75 prosenttia vastaajista tutkii portaiden ja tasanteiden turvallisuuden ja tarkoitukseensa 

soveltuvuuden. Kaiteiden turvallisuuden ja kuormituksen kestävyyden sekä käsijohtei-

den turvallisuuden ja tarkoitukseensa soveltuvuuden tutkii 100 prosenttia vastaajista. 

 

 

Kaavio 9. Putoamisen ja harhaan astumisen estäminen; portaat, tasanteet, parvekkeet ja muut 
tasoerot. 
 

Vastaajat nostivat esille yleisimpiä kaiteisiin liittyviä havaintoja ja ongelmia:  

 
- Rakenteiden lujuus tai rakenne puutteellinen. 

  
- Kiinnitykset puutteelliset. 

 

9.5.2 Rakennusosien ja varusteiden turvallisuus 

 

Rakennusosien ja varusteiden turvallisuus on esitetty kaaviossa 10. Kaavion mukaan 

valaistuksen riittävyyttä ja liiallista häikäisyä, kulkureittien turvallisuutta ja merkintöjä tut-

kii 25 prosenttia vastaajista. 
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Kaavio 10. Rakennusosien ja varusteiden turvallisuus. 
 

Lasirakenteiden ja niiden kiinnikkeiden turvallisuutta ja kuormituksen kestävyyttä tutkii 

75 prosenttia vastaajista. Puolet vastaajista tutkii myös lasirakenteiden törmäysesteiden 

turvallisuutta sekä lasirakenteiden huomiomerkinnät. 

 

Lattiapintojen tasaisuutta ja liukkautta, ovien ja porttien turvallisuutta, huonetilojen kul-

kukorkeutta, ikkunoiden ja aukkojen avautumisen rajoittimia, varatieikkunoiden käytettä-

vyyttä, varateiden ja huoltoreittien tikkaiden ja muiden rakenneosin käyttökelpoisuutta 

sekä rakennuksen turvavarusteiden kuntoa yleisesti tutkii vain 25 prosenttia vastaajista. 

 

Vastaajat nostivat esille ongelmia:  

 
- Tutkitaan tarvittaessa.  

 
- Tutkimusta, joka sisältäisi tässä olevat vaiheet, ei ole juurikaan tullut vastaan.  
 
- Lasirakenteissa on yleisesti paljon puutteita ja vuotoja. Osassa kantava runko vauri-

oitunut vesivuotojen seurauksena. Tämä saattaa olla vaikeasti havaittavissa varsin-
kin, jos rakenteet piilossa. 
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9.5.3 Ulkotilojen käyttöturvallisuus 

 

Ulkotilojen käyttöturvallisuus on esitetty kaaviossa 11. Kaaviosta nähdään, että ajo-

väylien ja pysäköintialueiden, leikki- ja oleskelualueiden sekä leikkialueelle johtavan kul-

kutien turvallisuutta tutkii 25 prosenttia vastaajista. Puolet vastaajista tutkii kulkuteiden 

ja oleskelualueiden suojaamisen putoavalta lumelta ja jäältä. 

 

 

Kaavio 11. Ulkotilojen käyttöturvallisuus. 
 

Vastaajat nostivat esiin huomioita:  

 
- Tutkitaan tarvittaessa.  

 
- Tutkimusta, joka sisältäisi tässä olevat vaiheet, ei ole juurikaan tullut vastaan. 

  

9.5.4 Kokoontumistilan turvallisuus 

 

Kokoontumistilan osalta kysyttiin, tutkitaanko, onko kokoontumistilassa sallittua henkilö-

määrää osoittava kyltti. Puolet vastaajista ilmoitti tutkivansa kyltin olemassaolon. 

 

Vastaajat nostivat esiin huomioita:  

 
- Tutkitaan tarvittaessa.  

 
- Tutkimusta, joka sisältäisi tässä olevat vaiheet, ei ole juurikaan tullut vastaan. 

 
-  Näitä harvoin löytyy. 
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9.5.5 Huollon turvallisuus 

 

Huollon turvallisuus on esitetty kaaviossa 12. Kaaviosta nähdään, että puolet vastaajista 

tutkii huollettaviin paikkoihin pääsyn ja työskentelyolosuhteiden turvallisuutta. 75 pro-

senttia vastaajista tutkii kattosiltojen, lapetikkaiden ja kattoportaan turvallisuutta ja tar-

koitukseensa soveltuvuutta. Näiden käyttöikää tutkii puolet vastaajista. Turvaköysien 

kiinnitysrakenteita ja niiden turvallisuutta sekä tarkoitukseensa soveltuvuutta tutkii 75 

prosenttia vastaajista. Riipputelineiden kiinnitysrakenteiden osalta 50% vastaajista tutkii 

kuntoa. 

 

 

Kaavio 12. Huollon turvallisuus. 
 

Vastaajat nostivat esiin huomioita:  

 
- Tutkitaan tarvittaessa.  

 
- Puutteet havaitaan yleensä jo mentäessä pisteeseen kohteessa.  
 
- Yleensä suuri osa puuttuu tai puutteellisia tai vähintään kiinnitykset puutteellisia. 

Käyttöikää harvoin pääsee edes arvioimaan. 
 
 

9.5.6 Ajoneuvo- ja tavaraliikenteen turvallisuus 

 

Kaaviossa 13 on esitetty ajoneuvo- ja tavaraliikenteen turvallisuus. Kaavion mukaan 

puolet vastaajista tutkii rakennuksen ja sen pihan ajoliikennealueen, tavarahuollon ra-

kenteiden ja kuormauspaikan turvallisuutta. 
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Kaavio 13. Ajoneuvo- ja tavaraliikenteen turvallisuus. 
 

Vastaajat nostivat esiin huomioita:  

 
- Tutkitaan tarvittaessa.  

 
- Tutkimusta, joka sisältäisi tässä olevat vaiheet, ei ole juurikaan tullut vastaan. 
 
- Rakenteelliset turvallisuushavainnot tulee tehtyä automaattisesti paikalla yleensä. 

Yleensä korjaamattomat vauriot ja rakenteiden kuluma aiheuttavat suurimman tur-
vallisuusriskin. 
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10 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

10.1 Nykyisten asetusten soveltaminen  

 

10.1.1 Rakenteellinen turvallisuus 

 

Korjaus- ja muutostyön yhteydessä tulee selvittää, edellyttääkö rakenteen huono kunto 

tai rakenteeseen tehtävät muutokset sen vahvistamista tai korjaamista. Samalla tulee 

myös selvittää, kasvaako rakenteen kuormitus. Kantavien rakenteiden ja pohjarakentei-

den asetuksen soveltamista on havainnollistettu kuvassa 8. 

 

 

Kuva 8. Rakenteellinen turvallisuus - korjaus- ja muutostyössä noudatettavat säännökset. 
 

Jos rakenteen kuormitus ei kasva, voidaan rakenteen korjaus- ja muutostyössä noudat-

taa rakentamisajankohdan säännöksiä. Suunnittelussa on kuitenkin hyvä arvioida esi-

merkiksi rakentamisajankohdan luonnonkuormien mitoitusarvojen riittävyyttä nykypäi-

vänä. Mikäli rakenteen kuormitus kasvaa, tulee aina noudattaa nykyisiä määräyksiä.  
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Jos rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu korjaus- ja muutostyön seurauksena, saattaa 

myös sen seuraamusluokka muuttua. Jos seuraamusluokka muuttuu vaativampaan 

suuntaan, tulee sen vaikutukset huomioida huolellisesti sekä suunnittelussa että toteu-

tuksessa. Jos onnettomuusmitoitustilanteen seuraamusluokka muuttuu vaativampaan 

suuntaan, on tarkasteltava myös rakenteen vaurionsietokyvyn riittävyys uudessa onnet-

tomuusmitoitustilanteen seuraamusluokassa. 

 

10.1.2 Paloturvallisuus 

 

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön yhteydessä tulee selvittää, muuttuuko rakennus tai 

sen osa korjaus- ja muutostyön seurauksena paloturvallisuuden kannalta vaarallisem-

maksi. Paloturvallisuusasetuksen soveltamista on havainnollistettu kuvassa 9. 

 

 

Kuva 9. Paloturvallisuus - korjaus- ja muutostyössä noudatettavat säännökset. 
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Rakennuksen tai sen osan voidaan katsoa muuttuvan paloturvallisuuden kannalta vaa-

rallisemmaksi, jos rakennuksen käyttötarkoitus, paloluokka tai palokuormaryhmä muut-

tuu vaativampaan suuntaan. Palokuormaryhmän muuttuminen liittyy käytännössä lähes 

aina rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutokseen. Tuotanto- tai varastotila 

muuttuu myös vaarallisemmaksi, jos sen palovaarallisuusluokka muuttuu vaativampaan 

suuntaan. 

 

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttumista vaativampaan suuntaan, tu-

lee arvioida sen käyttäjäjoukon ominaisuuksien muuttumisen perusteella. Käyttäjäjoukon 

ominaisuuksiin liittyviä asioita ovat rakennuksen käyttöaika, käyttäjien toimintakyky, 

käyttäjien perehtyneisyys rakennukseen sekä lasten osuus käyttäjistä. 

 

Eri käyttötarkoituksiin liittyy erilaisia vaatimuksia paloturvallisuuden suhteen. Siksi ei 

voida täysin yksiselitteisesti määrittää, mikä käyttötarkoitus on toista vaativampi, vaan 

paloturvallisuuden muuttuminen vaarallisempaan suuntaan tulee aina harkita tapaus-

kohtaisesti. Käyttötarkoituksen muuttumista vaativampaan suuntaan on esitetty yleisellä 

tasolla kuvassa 10. Asunnot on arvioitu vaativammaksi käyttötarkoitukseksi kuin työ-

paikka-, tuotanto- ja varastotilat, sillä asunnoissa oleskellaan ympäri vuorokauden ja 

käyttäjinä on myös lapsia.  

 

 

Kuva 10. Käyttötarkoituksen riskialttius. 
 

Käyttötarkoitus vaikuttaa muun muassa palokuormaryhmään, rakennuksen kokoon ja 

henkilömäärään, kantavien ja jäykistävien rakenteiden luokkavaatimuksiin, palo-osasto-

jen kokoihin ja osastoivien rakenteiden luokkavaatimuksiin, pintojen luokkavaatimuksiin, 

kulkureittien mittoihin, uloskäytävien lukumäärään ja mittoihin sekä paloturvallisuuteen 

liittyviin laitteistoihin.  

 

Rakennuksen tai sen osan paloluokka voi muuttua, jos rakennuksen käyttötarkoitus 

muuttuu, käyttäjien henkilömäärä tai paikkaluku kasvaa, rakennuksen kerrosluku, kor-

keus tai kerrosala kasvaa tai palo-osaston koko muuttuu. 
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Korjaus- ja muutostyön laatua arvioitaessa on olennaista, miten merkittäviä korjaus- tai 

muutostoimenpiteitä tehdään. 

 

Mikäli paloturvallisuusasetusta ei tarvitse noudattaa, voidaan korjaus- ja muutostyössä 

noudattaa rakentamisajankohdan säännöksiä. Korjaus- ja muutostyöt eivät välttämättä 

edellytä korjauksia paloturvallisuuteen, mutta niiden takia paloturvallisuus ei myöskään 

saa heiketä. Muutosten vaikutus henkilö- ja poistumisturvallisuuteen on aina tarkastel-

tava ja puutteet korjattava. 

 

10.1.3 Käyttöturvallisuus 

 

Korjaus- ja muutostyö 

 

Korjaus- ja muutostyön yhteydessä tulee selvittää, onko nykyinen ratkaisu käyttöturval-

lisuuden kannalta ilmeisen haitallinen. Käyttöturvallisuusasetuksen soveltamista kor-

jaus- ja muutostyössä on havainnollistettu kuvassa 11. 

 

 

Kuva 11. Käyttöturvallisuus - korjaus- ja muutostyössä noudatettavat säännökset. 
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Haitallisuuden arvioinnissa pitää ottaa huomioon käyttäjäjoukon ominaisuudet ja tilan 

avoimuus erilaisille käyttäjille. Haitallisuutta arvioidaan esimerkiksi kaatumis-, liukastu-

mis-, törmäys- tai putoamisvaaran osalta, rakenteen kestävyyden osalta sekä käytön ja 

huollon osalta. Myös ajoneuvon liikkumisesta aiheutuvat riskit tulee arvioida. 

 

Ilmeisen haitallisuutta voidaan arvioida esimerkiksi kaiteiden osalta seuraavasti: Putoa-

minen tulee olla estetty, joten kaiteen huono kunto tai puutteellinen kiinnitys tekevät siitä 

ilmeisen haitallisen. Jos kyseessä on julkinen tila tai tila, johon on lapsilla pääsy, tulee 

myös kiipeilyn olla estetty. Tällöin myös liian matala kaide on ilmeisen haitallinen. 

 

Käyttötarkoituksen muutos 

 

Jos käyttötarkoitus muuttuu korjaus- ja muutostyön seurauksena, tulee selvittää, onko 

uusi käyttötarkoitus käyttöturvallisuuden kannalta riskillisempi kuin aiempi käyttötarkoi-

tus. Käyttöturvallisuusasetuksen soveltamista käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä 

on havainnollistettu kuvassa 12. 

 

 

Kuva 12. Käyttöturvallisuus – käyttötarkoituksen muutoksessa noudatettavat säännökset. 
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Käyttötarkoituksen muuttuminen riskialttiimpaan suuntaan on esitetty yleisluontoisesti 

kuvassa 13. Riskialttiutta voidaan arvioida käyttäjäjoukon ominaisuuksien sekä tilan 

avoimuuden mukaan.  

 

 

Kuva 13. Riskillisyys käyttötarkoituksen muuttuessa. 
 

Riskillisyys lisääntyy, jos käyttötarkoitus muuttuu esimerkiksi työpaikkatilasta kokoontu-

mistilaksi, johon on pääsy myös lapsilla. Tällöin käyttötarkoitus muuttuu riskillisemmäksi 

ja tulee siis noudattaa nykyisiä säännöksiä käyttöturvallisuuden suhteen. Esimerkiksi 

kaiteiden osalta muutos voi tällöin aiheuttaa toimenpiteitä: Mahdollinen avokaide tulee 

muuttaa suojakaiteeksi. Kaiteen rakenteen tulee olla sellainen, ettei se mahdollista kii-

peilyä. Kaiteen korkeuden tulee olla nykyasetuksen mukainen ja sen mitoitus tulee tar-

kastaa tungoskuormalle. 

 

10.2 Rakennuksen turvallisuus kuntotutkimuksissa  

 

Havaintoja kuntotutkimuksista  

 

Yleisenä ongelmana kuntotutkimuksissa on, etteivät ne ole tarpeeksi kattavia, sillä tilaaja 

ei joko ymmärrä tilata tarpeeksi kattavia tutkimuksia tai sitten syynä on kustannukset; 

tilaaja ei halua maksaa tarpeeksi kuntotutkimuksista. Kuntotutkijan tulisi käydä tilaajan 

kanssa yhdessä läpi mitä tutkitaan ja miten kattavasti, ja mitä ei tutkita. Tällöin myös 

aiottua kattavamman tutkimuksen tarve voitaisiin perustella tilaajalle. Vaikka tilaaja ei 

haluaisikaan kattavampaa tutkimusta, niin mahdolliset riskit tutkimatta jätettävistä raken-

teista olisivat ainakin hänellä tiedossa.  

 

Suunnitelmat ja toteutus voivat poiketa toisistaan. Rakennuksen huoltokirjaa ei yleensä 

ole saatavissa kuntotutkimusta tehtäessä. Jos rakennuksen huoltokirja on saatavissa, 

osa tutkijoista tutkii, onko sen mukaisia huoltotoimenpiteitä tehty, osa ei. Rakennusosien 

käyttöikää arvioidaan vertaamalla havainnoituja rakennusosia RT-kortin (Kiinteistön tek-

niset käyttöiät ja kunnossapitojaksot 2008, RT 18-10922) mukaisiin käyttöikäarvoihin.  
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Kyselyn vastausten mukaan kuntotutkimusten hyödyntäminen suunnitteluvaiheessa on 

vaihtelevaa. Jos suunnittelija ja kuntotutkija käyvät yhdessä kuntotutkimuksen sisällön 

läpi ennen suunnittelun aloittamista, on suunnittelijan helppoa perehtyä siihen ja samalla 

esittää tarkentavia kysymyksiä kuntotutkijalle. Jos kuntotutkimusta ei käydä yhdessä 

läpi, on vaarana, ettei tutkimusta hyödynnetä välttämättä tarpeeksi. Suunnittelija ei vält-

tämättä kysy kuntotutkijalta tällöin tarkentavia kysymyksiä kuntotutkimukseen liittyen, 

vaan tekee olettamuksia, jos jokin asia jää epäselväksi. On myös mahdollista, ettei suun-

nittelija välttämättä edes tiedosta kaiken materiaalin olemassa oloa, jollei hän saa sitä 

automaattisesti käyttöönsä. Tästäkin syystä suunnittelijan olisi ehdottoman tärkeää 

käydä tehdyt kuntotutkimukset yhdessä kuntotutkijan kanssa läpi ennen suunnittelun 

aloittamista. 

 

Kuntotutkijan rooli hankkeessa kuntotutkimuksen jälkeen on yleensä vähäinen. Jos 

hankkeen suunnittelija on samasta yrityksestä kuin kuntotutkija, heidän välisensä dialogi 

saattaa jatkua niin, että kuntotutkija kommentoi suunnittelijan tekemiä korjaussuunnitel-

mia. Jos ovat eri yrityksestä, niin tätä ei juuri tapahdu. Kuntotutkijoiden mielestä tilaajan 

ja suunnittelijoiden ymmärrystä kuntotutkimusten tärkeydestä ja niiden riittävyydestä tu-

lisi lisätä. Lisäksi suunnittelijoiden ja kuntotutkijan välistä yhteistyötä pitäisi parantaa. 

Kuntotutkijan roolia tulisi lisätä suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. 

 

Rakennuksen turvallisuuden tutkiminen ei ole kovin järjestelmällistä kuntotutkijoiden 

työssä. Selkeät turvallisuusriskit kuitenkin havainnoidaan. Rakennuksen turvallisuuden 

tutkimisen avuksi on toivottu tarkastuslistaa. Tämän opinnäytetyön lopputuloksena syn-

tyy tarkastuslista, eli selvitys rakennuksen turvallisuudesta -lomake, johon on listattu 

kaikki olennaiset rakennuksen turvallisuuteen liittyvät tarkastettavat asiat. 

 

Rakenteellisen turvallisuuden tutkiminen kuntotutkimuksissa 

 

Rakennusten kuntotutkimuksissa rakenteellista turvallisuutta tutkitaan hyvin. Myös ra-

kenteiden jäljellä oleva käyttöikä arvioidaan. Kantavien ja jäykistävien rakenteiden kunto 

arvioidaan aina. Käyttöturvallisuuden kannalta merkittävien rakenteiden osalta julkisivun 

ja vesikaton sekä niihin liittyvien rakenteiden kunto tarkastetaan hyvin, samoin ei-kanta-

vat väliseinä ja alakattorakenteet. LVI-asennusten sekä koneiden ja laitteiden tukiraken-

teita tarkastellaan jonkin verran. 
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Paloturvallisuuden tutkiminen kuntotutkimuksissa 

 

Rakennusten kuntotutkimuksissa paloturvallisuutta tutkitaan vaihtelevasti. Paloturvalli-

suuteen liittyvien rakennusosien käyttöiän tutkiminen on vähäistä. 

 

Paloturvallisuutta tutkitaan melko hyvin rakenteiden palosuojausten osalta sekä palo-

osastointien ja osiin jakojen osalta. Myös rakennusten väliset palomuurit ja osastoinnit 

tutkitaan melko hyvin.  

 

Kuntotutkimuksissa tutkitaan paloturvallisuuden osalta melko vähän palon kehittymistä 

rajoittavia pintoja ja suojaverhouksia. Kuntotutkija ei yleensä tarkasta paloteknisiä lait-

teistoja eikä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyjä. Kulkureittien käytettävyyttä ja 

poistumiseen käytettävien ovien kuntoa tutkitaan jonkin verran. 

 

Paloturvallisuuden osalta kuntotutkimuksissa havaittuja ongelmia ovat esimerkiksi puut-

teet palosuojauksissa, palo-osastoinneissa ja palomuureissa. On myös havaittu, että kul-

kureittien ja poistumiseen käytettävien ovien kunto ja käytettävyys on toisinaan huono. 

 

Käyttöturvallisuuden tutkiminen kuntotutkimuksissa 

 

Rakennusten kuntotutkimuksissa käyttöturvallisuutta tutkitaan vaihtelevasti. Käyttötur-

vallisuuteen liittyvien rakennusosien käyttöiän tutkiminen on vähäistä.  

 

Rakennuksen kuntotutkimuksissa käyttöturvallisuutta tutkitaan hyvin putoamisen estä-

misen osalta. Rakennusosista portaiden, tasanteiden ja kaiteiden ja käsijohteiden sekä 

lasirakenteiden kunto tutkitaan hyvin. Myös huollon turvallisuutta, varsinkin kattovarus-

teiden ja turvaköysien kiinnitysrakenteiden osalta, tutkitaan hyvin. 

 

Yleisesti muiden kuin edellä mainittujen rakennusosien ja varusteiden turvallisuutta tut-

kitaan vähän. Ajoneuvo- ja tavaraliikenteen turvallisuutta tutkitaan jonkin verran. Ulkoti-

lojen käyttöturvallisuutta ei juuri tutkita, paitsi putoavan lumen ja jään suojaamisen 

osalta.  
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10.3 Johtopäätökset 

 

Rakennuksen kunnon ja turvallisuuden tutkiminen  

 

Ennen korjaus- ja muutostyöhön ryhtymistä on selvitettävä rakennuksen kunto. Raken-

nusvalvontaviranomainen voi edellyttää lupahakemuksen yhteydessä pätevän henkilön 

tekemän selvityksen rakennuksen kunnosta. Selvitys rakennuksen turvallisuudesta on 

osa tätä selvitystä. 

 

Kyselytutkimuksen mukaan rakennuksen turvallisuutta tutkitaan melko hyvin kuntotutki-

musten yhteydessä, mutta ei järjestelmällisesti. Osa turvallisuuteen liittyvistä asioista jää 

tutkimatta. Tehtyjä kuntotutkimuksia ei välttämättä myöskään hyödynnetä tarpeeksi 

suunnittelussa. Tutkimusten riittävyyteen sekä kuntotutkijan ja suunnittelijan väliseen yh-

teistyöhön olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota. 

 

Säännösten soveltaminen rakennuksen korjaus- ja muutostyössä 

 

Ennen rakennuksen korjaus- ja muutostyön suunnittelun aloittamista on selvitettävä, 

minkä ajankohdan säännöksiä korjaus- ja muutostyön suunnittelussa ja toteutuksessa 

on noudatettava. 

 

Kantavien rakenteiden osalta nykyistä asetusta on noudatettava, mikäli rakenteiden 

kuormitus kasvaa. Jos kuormitus ei kasva, mutta rakenteiden huono kunto tai rakentei-

siin tehtävät muutokset edellyttävät korjaustoimenpiteitä, voidaan noudattaa rakentamis-

ajankohdan säännöksiä. Seuraamusluokan tai onnettomuusmitoitustilanteen seuraa-

musluokan muuttuessa vaativampaan suuntaan, tulee suunnittelussa ja toteutuksessa 

kiinnittää erityistä huomiota siitä aiheutuville vaatimuksille.  

 

Nykyistä paloturvallisuusasetusta pitää noudattaa, jos rakennus tai sen osa muuttuu kor-

jaus- ja muutostyön seurauksena paloturvallisuuden kannalta vaarallisemmaksi ja raken-

nuksen paloturvallisuuden parantaminen sen vuoksi perusteltua korjaus- ja muutostyön 

laatu ja henkilöturvallisuuden vaarantumisen estäminen huomioon ottaen. Rakennus tai 

sen osa muuttuu paloturvallisuuden kannalta vaarallisemmaksi, jos sen käyttötarkoitus, 

paloluokka, palokuormaryhmä tai palovaarallisuusluokka muuttuu vaativampaan suun-

taan.  
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Korjaus- ja muutostyössä nykyistä käyttöturvallisuusasetusta on noudatettava, jos nykyi-

nen ratkaisu ilmeisen haitallinen. Korjaus- ja muutostyöt eivät saa heikentää käyttötur-

vallisuutta. Ilmeisen haitallinen ratkaisu arvioidaan esimerkiksi kaatumis-, liukastumis-, 

törmäys- tai putoamisvaaran perusteella. Ratkaisua pitää arvioida myös huollon turvalli-

suuden kannalta. Arvioinnissa pitää ottaa huomioon käyttäjäjoukon ominaisuudet sekä 

tilan avoimuus erilaisille käyttäjille. Käyttötarkoituksen muutoksessa nykyistä käyttötur-

vallisuusasetusta on noudatettava, jos käyttötarkoitus muuttuu riskillisemmäksi. Riskilli-

syyttä pitää arvioida samoin perustein kuin haitallisuutta ja sen mukaan, miten käyttäjä-

joukon ominaisuudet ja tilan avoimuus erilaisille käyttäjille muuttuvat käyttötarkoituksen 

muutoksen seurauksena. 

 

Sekä palo- että käyttöturvallisuusasetuksen soveltaminen rakennuksen korjaus- ja muu-

tostyössä on hyvin tulkinnanvaraista. Arviointi siitä, milloin rakennus muuttuu paloturval-

lisuuden kannalta vaarallisemmaksi, ratkaisu on käyttöturvallisuuden kannalta ilmeisen 

haitallinen tai käyttötarkoitus muuttuu käyttöturvallisuuden kannalta riskillisemmäksi, on 

arvioitava käytännössä aina hankekohtaisesti. 

 

Selvitys rakennuksen turvallisuudesta ja suunnitteluperusteet rakennuksen korjaus- ja 

muutostyön yhteydessä 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda menettelytapa, jonka avulla voitaisiin varmistaa, että 

rakennuksen turvallisuuteen liittyvät asiat on selvitetty riittävästi ja että korjaus- ja muu-

tostyön suunnitteluperusteet ovat nykyisten asetusten vaatimusten mukaiset ennen ra-

kennuksen korjaus- ja muutostyön suunnitteluun ryhtymistä. Kyselytutkimuksen perus-

teella saatiin tietoa rakennuksen turvallisuuteen liittyvistä kuntotutkimuksista tällä het-

kellä. 

 

Liitteessä 2 on ”Selvitys rakennuksen turvallisuudesta” -lomake, johon on koottu yleisim-

mät rakennuksen turvallisuuteen liittyvät tarkastettavat asiat sekä suunnitteluperusteet. 

Lomakkeesta käy ilmi, mitä rakennuksen turvallisuuden osalta on tutkittu, onko tutkittu 

riittävästi ja onko tarvetta tehdä vielä lisätutkimuksia. Siitä käyvät myös ilmi tehtävät kor-

jaus- ja muutostyöt sekä suunnitteluperusteet. Näiden perusteella suunnittelija arvioi 

suunnittelutehtävän vaativuuden sekä nykyisten asetusten soveltamisen tarpeen. Lo-

makkeen avulla rakennusvalvontaviranomainen voi arvioida hankkeen luvanvaraisuutta 

ja vaativuutta. 
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Pohdinta 

 

Tutkimuksessa ei testattu havaittuja asetusten soveltamisperiaatteita todellisissa kor-

jaus- ja muutostyöhankkeissa. Tällaisella tapaustutkimuksella olisi saatettu saada lisä-

tietoja tai uusia näkökulmia soveltamistulkintoihin. Selvitys rakennuksen turvallisuudesta 

-lomake tuleekin todennäköisesti päivittymään sen käyttöön ottamisen jälkeen, sitten kun 

todellisia kokemuksia sen käytöstä saadaan. 

 

Tutkimuksessa selvisi, että korjaus- ja muutostyöhankkeissa tilataan usein riittämättömiä 

kuntotutkimuksia. Tähän liittyen voisi tehdä lisätutkimusta, jotta saataisiin käsitys voiko 

esimerkiksi liian pintapuoliset tutkimukset olla riski rakennuksen turvallisuudelle.  

 

Käyttö- ja huolto-ohjeen merkitys korjausrakentamishankkeessa kasvanee tulevaisuu-

dessa tarkentuvan rakennusosakohtaisen käyttöikämitoituksen ja siihen perustuvan kun-

totutkimus- ja korjaussuunnittelun sekä kiertotalousajattelun vahvistumisen seurauk-

sena. Tietomalliin sisältyvä käyttö- ja huolto-ohje toiminee tällöin vahvemmin rakennuk-

sen tietojen hallinnan työkaluna, ilmoittaen esimerkiksi automaattisesti rakennusosan 

huoltoajankohdan sekä käyttöiän loppumisen lähestymisen. Tällöin rakennusosa tulee 

joko vaihtaa tai tehdä sille kuntotutkimus pidennetyn käyttöiän määrittämiseksi. 
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Kysely rakennuksen turvallisuuden huomioimisesta kuntotutkimuksissa 

 

Rakennuksen turvallisuudella tarkoitetaan tässä rakenteellista turvallisuutta, rakenteel-

lista paloturvallisuutta sekä rakennuksen käyttöturvallisuutta. 

 

Yleisiä kysymyksiä 

 

1. Tutkitaanko rakennuksen turvallisuutta yleensä kuntotutkimusten yhteydessä? 
      

2. Mikä on tutkimusten kattavuus? Tilataanko liian pintapuolisia tutkimuksia? 
      

3. Millaisia tutkimusmenetelmiä käytetään, kun tutkitaan rakennuksen turvallisuutta? 
      

4. Selvitetäänkö rakennuksen kuntoa tutkittaessa, onko huoltokirjan mukaisia huoltotoi-
menpiteitä tehty? 

      

5. Selvitetäänkö kuntotutkimuksissa rakennusosien käyttöikää (sekä suunnitelmien mukai-
nen käyttöikä että jäljellä oleva käyttöikä)? Miten jäljellä olevaa käyttöikää arvioidaan? 

      

6. Hyödynnetäänkö tehtyjä kuntotutkimuksia riittävästi suunnitteluvaiheessa?  
      

7. Mikä on kuntotutkijan rooli hankkeessa kuntotutkimuksen jälkeen? 
      

8. Mitä rakennuksen turvallisuuteen liittyvissä tutkimuksissa ja korjauksissa voisi tehdä pa-
remmin (tilaaja, kuntotutkija, pääsuunnittelija, rakennussuunnittelija, rakennesuunnitte-
lija, lvi-suunnittelija, urakoitsija, rakennusvalvonta)? 
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Rakenteiden lujuus ja vakaus 

Kantavat ja jäykistävät raken-

teet 

Tutkitaanko 

kunto? 

Tutkitaanko 

käyttöikä? 

Lisätietoja:  

(esim. mitkä ovat yleisimmät ongelmat ja korjaustoimenpiteet; mihin pitäisi 

kiinnittää enemmän huomiota?) 

betonirakenteet  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei       

teräsrakenteet  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

puurakenteet  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

muuratut rakenteet  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

ristikoiden nurjahdustuennat  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

liimapuupalkit  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

HI-palkit  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

pohjarakenteet ja perustukset  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

rakenteisiin kohdistuvien kuor-

mitusten suunnitelmien mukai-

suus 

Tutkitaanko? 

 

 Kyllä  Ei 

 

Käyttöturvallisuuden kan-

nalta merkittävät rakenteet  

(esim. putoamisriski) 

Tutkitaanko 

kunto? 

Tutkitaanko 

käyttöikä? 

Lisätietoja: 

(esim. mitkä ovat yleisimmät ongelmat ja korjaustoimenpiteet; mihin pitäisi 

kiinnittää enemmän huomiota?) 

 

julkisivun ja vesikaton pintara-

kenteet 

 Kyllä  Ei  Kyllä  Ei       

julkisivuun ja vesikattoon kiinni-

tetyt tai liittyvät muut rakenteet 

 Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

ei-kantavat väliseinät  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

alakattorakenteet (kiinnitykset, 

onko jatkuva sortuma estetty) 

 Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

lvi-asennusten kannakkeet  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

koneiden ja laitteiden tukiraken-

teet 

 Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 
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Paloturvallisuus 

Rakenteiden kantavuus pa-

lotilanteessa 

Tutkitaanko 

kunto? 

Tutkitaanko käyt-

töikä? 

Lisätietoja: 

(esim. mitkä ovat yleisimmät ongelmat ja korjaustoimenpiteet; mihin pitäisi 

kiinnittää enemmän huomiota?) 

rakenteiden kantavuus yleensä  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei       

palosuojaukset  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

palosuojamaalaukset   Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

Palon rajoittaminen palo-

osastoon 

Tutkitaanko 

kunto? 

Tutkitaanko käyt-

töikä? 

Lisätietoja: 

(esim. mitkä ovat yleisimmät ongelmat ja korjaustoimenpiteet; mihin pitäisi 

kiinnittää enemmän huomiota?) 

osastoinnit ja osiin jaot; sijainnit, luokka-

vaatimukset ja tarvikkeet 

 Kyllä  Ei  Kyllä  Ei       

osastoivat ovet, ikkunat ja luukut  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

automaattisulkimet  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

osastoivien rakenteiden läpiviennit (palo-

katkot) 

 Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

ilmanvaihtojärjestelmän toiminta paloti-

lanteessa 

 Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

ullakot ja ontelot; osastointi ja osiin jako  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

ulkoseinät ja parvekkeet; osastointi  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

Palon kehittymisen rajoitta-

minen ja palon leviämisen 

estäminen naapurirakennuk-

siin  

Tutkitaanko 

kunto? 

Tutkitaanko käyt-

töikä? 

Lisätietoja: 

(esim. mitkä ovat yleisimmät ongelmat ja korjaustoimenpiteet; mihin pitäisi 

kiinnittää enemmän huomiota?) 

rakennuksessa käytettyjen materiaalien 

vaikutus paloturvallisuuteen yleensä  

 Kyllä  Ei  Kyllä  Ei       

sisäpuoliset pinnat  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

sisäpintojen suojaverhoukset  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

ulkopuoliset pinnat  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

tuuletusvälin pinnat  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

lämmöneristeiden luokat  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

kate  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

rakennusten väliset palomuurit ja osas-

toinnit 

 Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

Poistuminen palon sattu-

essa 

Tutkitaanko 

kunto? 

Tutkitaanko käyt-

töikä? 

Lisätietoja: 

(esim. mitkä ovat yleisimmät ongelmat ja korjaustoimenpiteet; mihin pitäisi 

kiinnittää enemmän huomiota?) 

kulkureittien pituudet, leveydet ja käytet-

tävyys 

 Kyllä  Ei -       

poistumiseen käytettävät ovet ja niiden 

käytettävyys 

 Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

Palotekniset laitteistot Tutkitaanko 

kunto? 

Tutkitaanko käyt-

töikä? 

Lisätietoja: 

(esim. mitkä ovat yleisimmät ongelmat ja korjaustoimenpiteet; mihin pitäisi 

kiinnittää enemmän huomiota?) 

palovaroittimet  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei       

paloilmoittimet  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

automaattinen sammutuslaitteisto  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

Sammutus- ja pelastustehtä-

vien järjestely 

Tutkitaanko 

kunto? 

Tutkitaanko käyt-

töikä? 

Lisätietoja: 

(esim. mitkä ovat yleisimmät ongelmat ja korjaustoimenpiteet; mihin pitäisi 

kiinnittää enemmän huomiota?) 

pelastustiet ja nostopaikat sekä niiden 

käytettävyys 

 Kyllä  Ei -       

pääsy ullakon jokaiseen palo-osastoon 

sammutustyötä varten 

 Kyllä  Ei - 

sammutusreitit ja niiden käytettävyys  Kyllä  Ei - 

pelastus- ja sammutustyössä käytettävä 

hissi 

 Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

kellareiden savunpoisto  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

kerrosten savunpoisto  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

irtaimistovarastojen savunpoisto  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

kiinteä sammutusvesiputkisto ja sen käy-

tettävyys 

 Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 
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Käyttöturvallisuus 

Putoamisen ja harhaan astumisen 

estäminen; portaat, tasanteet, parvekkeet ja 

muut tasoerot 

Tutkitaanko 

kunto? 

- Lisätietoja: 

(esim. mitkä ovat yleisimmät ongelmat ja korjaustoimenpiteet; mihin 

pitäisi kiinnittää enemmän huomiota?) 

portaiden turvallisuus ja tarkoitukseensa soveltu-

vuus 

 Kyllä  Ei -       

tasanteiden turvallisuus ja tarkoitukseensa sovel-

tuvuus 

 Kyllä  Ei - 

kaiteiden turvallisuus ja kuormituksen kestävyys  Kyllä  Ei - 

käsijohteiden turvallisuus ja tarkoitukseensa so-

veltuvuus 

 Kyllä  Ei - 

Rakennusosien ja varusteiden tur-

vallisuus 

Tutkitaanko 

kunto? 

Tutkitaanko käyt-

töikä? 

Lisätietoja: 

(esim. mitkä ovat yleisimmät ongelmat ja korjaustoimenpiteet; mihin 

pitäisi kiinnittää enemmän huomiota?) 

valaistus on riittävä eikä aiheuta liiallista häikäisyä  Kyllä  Ei -       

kulkureittien turvallisuus ja merkinnät  Kyllä  Ei - 

lasirakenteiden ja niiden kiinnikkeiden turvallisuus 

sekä kuormituksen kestävyys 

 Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

lasirakenteiden törmäysesteiden turvallisuus  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

lasirakenteiden huomiomerkinnät  Kyllä  Ei - 

lattiapintojen tasaisuus ja liukkaus  Kyllä  Ei - 

ovien ja porttien turvallisuus ja avattavuus sekä 

turvavarusteet 

 Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

huonetilojen ja portaiden kulkukorkeudet  Kyllä  Ei - 

ikkunoiden ja aukkojen avautumisen rajoittimet  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

varatieikkunoiden käytettävyys  Kyllä  Ei - 

varateiden ja huoltoreittien tikkaiden ja muiden ra-

kenneosien käyttökelpoisuus 

 Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

rakennuksen turvavarusteiden kunto yleensä  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

Ulkotilojen käyttöturvallisuus Tutkitaanko? - Lisätietoja: 

(esim. mitkä ovat yleisimmät ongelmat ja korjaustoimenpiteet; mihin 

pitäisi kiinnittää enemmän huomiota?) 

Ajoväylien ja pysäköintialueiden turvallisuus  Kyllä  Ei -       

Leikki- ja oleskelualueiden turvallisuus  Kyllä  Ei - 

Leikkialueelle johtavan kulkutien turvallisuus  Kyllä  Ei - 

 

Kulkuteiden ja oleskelualueiden suojaaminen pu-

toavalta lumelta tai jäältä 

 Kyllä  Ei - 

 

Kokoontumistilan turvallisuus 

Kokoontumistilan sallittua henkilömäärää kos-

keva kyltti 

Tutkitaanko, 

onko sitä? 

 Kyllä  Ei 

- Lisätietoja: 

      

Huollon turvallisuus Tutkitaanko 

kunto? 

Tutkitaanko käyt-

töikä? 

Lisätietoja: 

(esim. mitkä ovat yleisimmät ongelmat ja korjaustoimenpiteet; mihin 

pitäisi kiinnittää enemmän huomiota?) 

huollettaviin paikkoihin pääsyn ja työskentelyolo-

suhteiden turvallisuus 

 Kyllä  Ei -       

kattosiltojen, lapetikkaiden ja kattoportaan turval-

lisuus ja tarkoitukseensa soveltuvuus 

 Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

turvaköysien kiinnitysrakenteet ja niiden turvalli-

suus sekä tarkoitukseensa soveltuvuus 

 Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

riipputelineiden kiinnitysrakenteet ja niiden turval-

lisuus sekä tarkoitukseensa soveltuvuus 

 Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

Ajoneuvo- ja tavaraliikenteen tur-

vallisuus 

Tutkitaanko 

kunto? 

Tutkitaanko käyt-

töikä? 

Lisätietoja: 

(esim. mitkä ovat yleisimmät ongelmat ja korjaustoimenpiteet; mihin 

pitäisi kiinnittää enemmän huomiota?) 

Rakennuksen ja sen pihan ajoliikennealueen tur-

vallisuus 

 Kyllä  Ei -       

 

tavarahuollon rakenteiden turvallisuus  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei 

kuormauspaikan turvallisuus  Kyllä  Ei - 
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Selvitys rakennuksen turvallisuudesta 
   
Rakennuksen korjaus- tai muutostyö 

Lupatunnus: Osoite: pvm: muutos: muutospvm: 
     

 
Selvitetyt rakennuksen osat 
☐  Koko rakennus 
☐  Seuraavat rakennuksen osat: ____________________________________________________________________ 
 
Selvitysmenetelmät 
☐  Kuntotutkimukset, liite nro ___ 
☐  Riskianalyysi, liite nro ___ 
☐  Kuntoarvio, liite nro ___ 
☐  Riskiarvio, liite nro ___ 
☐  Asiakirjatarkastelu, liite nro ___ 
☐  Muut selvitykset, mitkä: ________________________________________________________________________ 
Lisätietoja tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä: ______________________________________________________ 
 
Kuuluuko rakennus laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen 
turvallisuuden arvioinnista annetun lain (300/2015) piiriin? 
☐  Ei ☐ Kyllä  

Onko arviointi tehty?   ☐  Ei   ☐ Kyllä, arviointitodistus liite nro____ 
 
Kuntotutkimusten ja -selvitysten sisältö on käsitelty yhdessä kuntotutkijan ja suunnittelijoiden kanssa 
☐  Ei ☐ Kyllä 
 
Lisätutkimusten ja -selvitysten tarve 
☐  Ei ☐ Kyllä, rakennuksen turvallisuuden vaatimusten varmistamiseksi tarvitaan lisätutkimuksia.  

Lisätutkimusten tarve esitetään suunnittelun ja toteutuksen perusteet -osioissa. 
 
Muut purku- ja korjaustöihin vaikuttavat seikat 
☐  Rakennusta suunnitellaan käytettäväksi purku- ja korjaustöiden aikana. 
☐  Turvallisten ja terveellisten olosuhteiden varmistaminen korjaustyön aikana edellyttää purku- ja suojaussuunnitelman 
laatimista. 
Muita seikkoja: ___________________________________________________________________________________ 
Rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus: ____________________________ 
☐  Rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu korjaus- ja muutostyön seurauksena. Uusi käyttötarkoitus: ______________ 
Rakennuksen nykyinen seuraamusluokka: ________  
Rakennuksen nykyinen paloluokka: ________ 
☐  Rakennuksen käyttötarkoituksesta, ominaisuudesta tai ominaispiirteistä aiheutuu suunnittelulle erityisiä tai poikkeuk-
sellisia vaatimuksia, mitä: ___________________________________________________________________ 
 
Tarvittava erityissuunnittelu ja arvio korjaus- ja muutostyön suunnittelutehtävien vaativuusluokista 

Suunnittelutehtävä Erityissuunnittelua 
tarvitaan 

Arvio korjaus- ja muutostyön suunnittelutehtävän vaativuusluokasta 

 Ei Kyllä Vähäinen Tavan-
omainen 

Vaativa Vaativa+ Poikkeuksellisen 
vaativa 

Rakennussuunnit-
telu-tehtävä 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kantavien rakentei-
den suunnitteluteh-
tävä 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pohjarakenteiden 
suunnittelutehtävä 

☐ ☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Paloturvallisuuden 
suunnittelutehtävä 

☐ ☐  ☐ ☐  ☐ 

 
Lomakkeen laatijan tiedot  

Nimi Puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
  
Koulutus Tehtävä hankkeessa 
  

 
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje 
☐  Rakennuksesta laaditaan käyttö- ja huolto-ohje, tai rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje päivitetään rakennuksen kor-
jaus- ja muutostöiden osalta.  
☐  Rakennusosien jäljellä oleva käyttöikä on arvioitu ja tieto on viety käyttö- ja huolto-ohjeeseen.  
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Kantavien ja jäykistävien rakenteiden sekä pohjarakenteiden suunnittelun ja toteutuksen 
perusteet 

Rakennuksen tai sen osan korjaus- ja muutostyö 
Rakennuksen olennaisten teknisten vaa-
timusten täyttyminen edellyttää rakenne- 
tai pohjarakennesuunnitelmien laati-
mista, koska: 

Selostus rakennuksen tai sen osan korjaus- ja muutostöistä  
sekä suunnittelun ja toteutuksen perusteet 
 mitä korjauksia ja muutoksia tehdään 
 muuttuuko rakennuksen tai sen osan kuormitukset* ja noudatetaanko nykyisiä vai rakenta-

misajankohdan säännöksiä 

 muut suunnittelua edellyttävät asiat ja tarvittavat lisätutkimukset 

Rakenteiden kuormitus lisääntyy* ☐ Ei   ☐ Kyllä  
Rakennuksen (tai sen osan) seu-
raamusluokka muuttuu** 

☐ Ei   ☐ Kyllä 

Rakennuksen (tai sen osan) onnet-
tomuusmitoitustilanteen seuraa-
musluokka muuttuu** 

☐ Ei   ☐ Kyllä 

Rakenteiden kunto edellyttää niiden  
vahvistamista 

☐ Ei   ☐ Kyllä 

Pohjarakenteiden  
kunto edellyttää niiden vahvista-
mista 

☐ Ei   ☐ Kyllä 

Rakennuksen korjaus- ja muutos-
työt vaikuttavat kantaviin rakentei-
siin 

☐ Ei   ☐ Kyllä 

Rakennuksen korjaus- ja muutos-
työt vaikuttavat pohjarakenteisiin 

☐ Ei   ☐ Kyllä 

Kantavien rakenteiden paloluokka-
vaatimukset muuttuvat 

☐ Ei   ☐ Kyllä 

Kuormituksia, reikiä tai loveuksia  
on lisätty suunnittelemattomasti 

☐ Ei   ☐ Kyllä 

Muu syy ☐ Ei   ☐ Kyllä 

Rakennusosien kunto ja vaatimustenmukaisuus 
Täyttävätkö rakenteet noudatettavissa* 
säännöksissä esitetyt vaatimukset? 
(Rakennusosien kunto tai rakennukseen tehtävät muu-
tokset eivät edellytä huolto-, korjaus- eikä muutostoi-
menpiteitä) 

Selostus rakennusosien kunnosta ja niiden vaatimista korjaus- ja muutos-
töistä sekä suunnittelun ja toteutuksen perusteet: 
 

Kantavat ja jäykistävät rakenteet 
 

 

Runkojärjestelmän toiminta ☐ Kyllä   ☐ Ei 

Kantavat rakenteet  ☐ Kyllä   ☐ Ei 

Jäykistävät rakenteet  ☐ Kyllä   ☐ Ei 

Täydentävät rakenteet ☐ Kyllä   ☐ Ei 

Pohja- ja perustusrakenteet ☐ Kyllä   ☐ Ei 

Yksityiskohtia 
 

Ristikoiden nurjahdustuennat ☐ Kyllä   ☐ Ei 

Liimapuupalkit ☐ Kyllä   ☐ Ei 

HI- ja I-palkit ☐ Kyllä   ☐ Ei 

Kantavien rakenteiden palosuoja-
maalaukset ja koteloinnit 

☐ Kyllä   ☐ Ei 

Käyttöturvallisuuden kannalta merkittä-
vät rakenteet (esim. putoamisriski) 
 
Julkisivun ja vesikaton pintaraken-
teet 

☐ Kyllä   ☐ Ei 

Julkisivuun ja vesikattoon kiinnitetyt 
tai liittyvät muut rakenteet 

☐ Kyllä   ☐ Ei 

Ei-kantavat väliseinät ☐ Kyllä   ☐ Ei 

Kaiteet ☐ Kyllä   ☐ Ei 

Alakattorakenteet (kiinnitykset, jat-
kuva sortuma estetty) 

☐ Kyllä   ☐ Ei 

Lvi-asennusten kannakkeet  ☐ Kyllä   ☐ Ei 

Koneiden ja laitteiden tukirakenteet ☐ Kyllä   ☐ Ei 

* Jos rakenteiden kuormitus kasvaa, tulee noudattaa YmA kantavista rakenteista 477/2014. 
** Noudatettavien säännösten soveltaminen arvioidaan tapauskohtaisesti. Arviointi esitetään suunnitteluperusteissa. 
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Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet 

Rakennuksen tai sen osan korjaus- ja muutostyö 
Rakennuksen olennaisten teknisten vaatimus-
ten täyttyminen edellyttää paloturvallisuuteen 
liittyvien rakenne- tai muiden paloteknisten 
suunnitelmien laatimista, koska: 
 

Selostus rakennuksen tai sen osan korjaus- ja muutostöistä  
sekä suunnittelun ja toteutuksen perusteet: 
 mitä korjauksia ja muutoksia tehdään 
 muuttuuko rakennus tai sen osa paloturvallisuuden kannalta vaarallisemmaksi* ja 

noudatetaanko nykyisiä vai rakentamisajankohdan säännöksiä 

 muut suunnittelua edellyttävät asiat ja tarvittavat lisätutkimukset 

Rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu ** ☐ Ei   ☐ Kyllä  
Rakennuksen paloluokka muuttuu ** ☐ Ei   ☐ Kyllä 

Rakennuksen tai sen osan palokuorma-
ryhmä  
tai palovaarallisuusluokka muuttuu ** 

☐ Ei   ☐ Kyllä 

Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset 
muuttuvat 

☐ Ei   ☐ Kyllä 

Rakennuksen palo-osastojen rajat muuttu-
vat 

☐ Ei   ☐ Kyllä 

Rakennuksen poistumistiet muuttuvat ☐ Ei   ☐ Kyllä 

Rakennuksen korjaus- ja muutostyöt vai-
kuttavat rakenteiden tai laitteistojen palo-
turvallisuuteen 

☐ Ei   ☐ Kyllä 

Rakennuksen tai sen osan kunto edellyttää 
paloturvallisuuteen liittyviä korjaustöitä 

☐ Ei   ☐ Kyllä 

Muu syy ☐ Ei   ☐ Kyllä 

Rakennusosien kunto ja vaatimustenmukaisuus 
Täyttävätkö rakenteet noudatettavissa*  
säännöksissä esitetyt vaatimukset? 
(Rakennusosien kunto tai rakennukseen tehtävät muutokset 
eivät edellytä huolto-, korjaus- eikä muutostoimenpiteitä) 

Selostus rakennusosien kunnosta ja niiden vaatimista korjaus- ja 
muutostöistä sekä suunnittelun ja toteutuksen perusteet: 
 

Rakenteiden kantavuus paloti-
lanteessa 
(rakenteiden kantavuus palotilanteessa 
yleensä, palosuojaukset ja palosuojamaa-
laukset) 

☐ Kyllä   ☐ Ei  

Palon rajoittaminen palo-osas-
toon 
(osastoinnit ja osiin jaot, osastoivat ovet, 
ikkunat ja luukut, automaattisulkimet, 
osastoivien rakenteiden läpiviennit (palo-
katkot), ilmanvaihtojärjestelmän toiminta 
palotilanteessa, ullakot ja ontelot; osas-
toinnit ja osiin jaot, ulkoseinät ja parvek-
keet; osastoinnit) 

☐ Kyllä   ☐ Ei 

Palon kehittymisen rajoittami-
nen 
(rakennuksessa käytettyjen materiaalien  
vaikutus paloturvallisuuteen) 

☐ Kyllä   ☐ Ei 

Palon leviämisen estäminen  
naapurirakennuksiin 
(rakennusten väliset palomuurit ja osas-
toinnit) 

☐ Kyllä   ☐ Ei 

Poistuminen palon sattuessa 
(kulkureitit, poistumiseen käytettävät ovet) 

☐ Kyllä   ☐ Ei 

Palotekniset laitteistot 
(palovaroittimet, paloilmoitin,  
automaattinen sammutuslaitteisto) 

☐ Kyllä   ☐ Ei 

Sammutus- ja pelastustehtä-
vien järjestely 
(pelastustiet, nostopaikat, sammutusreitit, 
savunpoisto, sammutustyössä käytettävä 
hissi, kiinteä sammutusvesiputkisto, pääsy 
ullakon jokaiseen palo-osastoon) 

☐ Kyllä   ☐ Ei 

Savupiiput ja -hormit*** 
(mukaan lukien nuohous) 

☐ Kyllä   ☐ Ei 

* Jos rakennus tai sen osa muuttuu korjaus- ja muutostyön seurauksena paloturvallisuuden kannalta vaarallisemmaksi ja 
rakennuksen paloturvallisuuden parantaminen on sen vuoksi perusteltua korjaus- ja muutostyön laatu ja henkilöturvalli-
suuden vaarantumisen  
estäminen huomioon ottaen, tulee noudattaa YmA paloturvallisuudesta 848/2017.  
** Jos muuttuu vaativampaan suuntaan, tulee noudattaa YmA paloturvallisuudesta 848/2017. 
*** Savupiippujen ja -hormien osalta noudatetaan YmA savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta 745/2017. 
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Käyttöturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet 

Rakennuksen tai sen osan korjaus- ja muutostyö 
Rakennuksen olennaisten teknisten vaatimusten täytty-
minen edellyttää käyttöturvallisuuteen liittyvien raken-
nus- tai erityissuunnitelmien laatimista, koska: 
 

Selostus rakennuksen tai sen osan korjaus- ja muutostöistä 
sekä suunnittelun ja toteutuksen perusteet: 
 mitä korjauksia ja muutoksia tehdään 
 miten tilojen käyttäjäjoukko tai avoimuus erilaisille käyttäjille muuttuu 
 onko alkuperäinen ratkaisu turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta il-

meisen haitallinen* ja noudatetaanko nykyisiä vai rakentamisajankoh-
dan säännöksiä 

 muuttuuko rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitus riskillisemmäksi** 
ja noudatetaanko nykyisiä vai rakentamisajankohdan säännöksiä 

 muut suunnittelua edellyttävät asiat ja tarvittavat lisätutkimukset 
Alkuperäinen ratkaisu on turvallisuuden ja terveellisyy-
den kannalta ilmeisen haitallinen * 

☐ Ei   ☐ Kyllä  

Rakennuksen korjaus- ja muutostyöt heikentävät käyt-
töturvallisuutta  

☐ Ei   ☐ Kyllä 

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitus muuttuu ris-
killisemmäksi ** 

☐ Ei   ☐ Kyllä 

Rakennuksen tai sen osan kunto edellyttää käyttötur-
vallisuuteen liittyviä korjaustöitä 

☐ Ei   ☐ Kyllä 

Rakennusosien kunto ja vaatimustenmukaisuus 
Täyttävätkö rakenteet noudatettavissa*** 
säännöksissä esitetyt vaatimukset? 
(Rakennusosien kunto tai rakennukseen tehtävät muutokset eivät edellytä 
huolto-, korjaus- eikä muutostoimenpiteitä) 

Selostus rakennusosien kunnosta ja niiden vaatimista kor-
jaus- ja muutostöistä sekä suunnittelun ja toteutuksen pe-
rusteet: 

Putoamisen ja harhaan astumisen estä-
minen 
(portaiden, tasanteiden ja muiden tasoerojen turvalli-
suus, kaiteiden turvallisuus ja kuormituksen kestävyys, 
käsijohteiden turvallisuus) 
 
Alkuperäinen ratkaisu on ilmeisen haitallinen tai käyttö-
tarkoitus muuttuu riskillisemmäksi ☐ Kyllä ☐ Ei 

☐ Kyllä   ☐ Ei  

Rakennusosien ja varusteiden turvalli-
suus 
(valaistus, kulkureitit, lasirakenteet ja niiden kiinnikkeet 
sekä kuormituksen kestävyys, lasirakenteiden tör-
mäysesteet, huomiomerkinnät, lattiapintojen tasaisuus 
ja liukkaus, ovet ja portit sekä niiden avattavuus ja tur-
vavarusteet, ikkunoiden ja aukkojen avautumisen ra-
joittimet, varatieikkunoiden käytettävyys, varateiden ja 
huoltoreittien tikkaiden ja muiden rakennusosien käyt-
tökelpoisuus, turvavarusteet) 
 
Alkuperäinen ratkaisu on ilmeisen haitallinen tai käyttö-
tarkoitus muuttuu riskillisemmäksi ☐ Kyllä ☐ Ei 

☐ Kyllä   ☐ Ei  

Ulkotilojen käyttöturvallisuus 
(ajoväylät, pysäköintialueet, leikki- ja oleskelualueet, 
leikkialueelle johtava kulkutie, kulkuteiden ja oleskelu-
alueiden suojaaminen putoavalta lumelta ja jäältä) 
 
Alkuperäinen ratkaisu on ilmeisen haitallinen tai käyttö-
tarkoitus muuttuu riskillisemmäksi ☐ Kyllä ☐ Ei 

☐ Kyllä   ☐ Ei  

Kokoontumistilan turvallisuus 
(kokoontumistilan turvallisuus yleensä, sallittu henkilö-
määrä) 
 
Alkuperäinen ratkaisu on ilmeisen haitallinen tai käyttö-
tarkoitus muuttuu riskillisemmäksi ☐ Kyllä ☐ Ei 

☐ Kyllä   ☐ Ei  

Huollon turvallisuus 
(huollettaviin paikkoihin pääsyn ja työskentelyolosuh-
teiden turvallisuus, kattosillat, lapetikkaat, kattoportaat, 
turvaköysien kiinnitysrakenteet, riipputelineiden kiinni-
tysrakenteet) 
 
Alkuperäinen ratkaisu on ilmeisen haitallinen tai käyttö-
tarkoitus muuttuu riskillisemmäksi ☐ Kyllä ☐ Ei 

☐ Kyllä   ☐ Ei  

Ajoneuvo- ja tavaraliikenteen turvallisuus 
(rakennuksen ja sen pihan ajoliikennealue, tavarahuol-
lon rakenteet, kuormauspaikka) 
 
Alkuperäinen ratkaisu on ilmeisen haitallinen tai käyttö-
tarkoitus muuttuu riskillisemmäksi ☐ Kyllä ☐ Ei 

☐ Kyllä   ☐ Ei  

* Jos rakennuksen korjaus- ja muutostyössä alkuperäinen ratkaisu on turvallisuuden tai terveydellisyyden kannalta ilmei-
sen haitallinen, tulee noudattaa YmA käyttöturvallisuudesta 1007/2017. Muutokset eivät saa heikentää käyttöturvalli-
suutta.  
** Jos rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitus muuttuu riskillisemmäksi, tulee noudattaa YmA käyttöturvallisuudesta 
1007/2017. 


